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METAI-V0L. IV. No. 90 

Vokiečiai atstovai pa 
kviesti taikos kon-

Leista susinešti su Lietuva -
N 

Rusijos cariene-našle apleido 
Rusiją 

MUNICH0 BOLŠEVIKAI 
K0MUNIZU0JA 

MOTERIS. 

VOKIEČIAI PAKVIESTI 
TAIKOS KONFE-

RENCIJON. 

JŲ atkeliausią gal apie 200 
atstovu. 

BUVUSI CARIENĖ IŠKE 
LIAV0 IŠ RUSIJOS. 

Su jąja iškeliavo ir daugelis 
buvusių kunigaikščių. 

Paryžius, bal. 16. — Talki
ninkai iŠ čia jau pasiimto for
mali pakvietimą vokiečiams 
laikos konferencijom Vokie
čio atstovai i Versailles turės 
atkeliauti balandžio 2.") dieną. 

J pakvietimą vokiečių val
džia dar nedavė atsakymo. 
<v,in m a n o n i n , k a d v o k i o t - i u n t -
stovai konferencijoi atvyks 
viena diena ankščiau. 

Pilna vokiečių atstovybė, 
l» rejjis, susidės iš :2tM) žm »nin. 

Versaillese vokiečiu atstovai 
apsistos vienam Hotel Des Re-
servois sparne. Prancūzai at
stovai užims likusias viešbu
čio dalis. 

Susirinkimai bus Trianon . 
Palace. 

Visu kitu šalin ir dalis 
praneuzų atstovų kasdteii iš 
Parvžiaus važinės i Versailles, 
Susirinkimai atstovų su vokie
čiais atstovais, turbūt, bus 
Trianon viešbutyj, kur turi 
savo ofisus vyriausioji talki-
ninku karės taryba. Susirin-
kiniai su vokiečiais tęsis de
šimti arba penkiolika dienų. 

Taikos sutartis parašais bus 
patvirtinta Versailles rūmuo
se, Veidrodžių salėje. 

Taikos sutartis bus pada
linta į dvi dali. Viena dalis 
palies išimtinai Vokietiją, gi 
kita — Vokietiją ir jos bend
rininkes — Austriją, Bulgari
ją ir Turkiją. 

Mažosios tautos nepaten
kintos. 

Mažosios tautos, kaip tai 
Belgija, Serbija ir kitos, labai 
nepatenkintos atlyginimo rei
kalais. 

Jos mat*), kad iš vokiečių 
reikalaujamo atlyginimo di
džiausia dalis turi tekti Pran
cūzijai. Tuo tarpu ir mažo
sios šalys karės metu yra ne
maniau nukentėjusios už Pran
cūziją. 

Proporcijonališkai imant 
mažosios šalys bus kur-kas 
daugiau nukentėjusios už 
prancūzus. 

Toks stovis ypač nepaten
kina brigų, kurių kuone visą 
š:di vokiečiai nųteriojo, gi gy-

Paryžius, bal. 16. — Laik
raštis Kelio de Paris praneša, 
kad buvusioji Rusijos carienė 
(našlė) Marija Teodoro vna 
apleidžinsi Krvma ir ana die-
na nukeliavusi i Konstantino
poli. 

Su ana Rusiją apleido ir ki
to 19 rusu buvusiu kunigaikš-
č i ų ir j ų ž m o n ų . J ų t a r p e b u 
v o ir ž i n o m a s b u v ę s ru.^ii ar -
m i j i i v a d a s X i k o l a i X i k o l a j e -
v i c . 

Keli anų iškeliavo Italijon. 
Buvusi gi earienė su kitais nu
vežta i Malta anglų karės lai
vu. 

Bnsusioji carienė našlė yra 
Anglijos karalius Jurio moti
nos sesuo. 

MILANE ANARCHISTAI 
KELIA RIAUŠES. 

Daugelis žmonių sužeista. 

Milanas, bal. 16. — Praeitą 
sekmadienį socijalistai su a-
nareliistais turėjo susirinkimą. 
Susirinkime anarchistai pasa
kė kurstančias kalbas. 

Po tų kalbų sukelta riau
šės. Pasirodžiusi policija ap-
niėtvta akmenimis. Pašaukta 
kareiviai. Aitie apgynė polici
ją, kurią riaušininkai buvo ap-
uule keliuose namuose. 

Po susirėmimo pravesta 
tvarka. Bet daugelis žmonių 
sužeista. 

ventojus išsklaidė arba išžudė 
IT privargino. 

Tas pat yra ir su kitomis 
mrm <n Tilis tautomis. 

Italai grūmoja. 
Uosto Fiume reikalais ita

lai atstovai taikos konferenci
joje u/ėmė neatmainomą pozi-

Jie reikalauja, kad uostas 
Fiume butu įregistruotas tai
kos sntartyje, jog tenkąs Ita-
b.lrd. 

Jei t ai kini kai to nepadary
sią, italai atstovai, sakoma, 
pasitrauksią iš taikos konfe
rencijos ir atskiriai padarysią 
taiką su Austrija. 

Kaip šiandie didžiųjų vals
tybių atstovai apspręsią Fiu
me klausimą. 

Prieš savo galą išleidžia kvai
lus parėdymus. 

^ 
Berlynas, bal. 1(>. — Vienam 

Municho (Bavarijoj) priemie-
stvj ha varai bolševikai dar ne-
va laikosi. Jie ten būdami ir 
slapstydamiesi skelbia savo 
kvailus parėdymus, tarytum, 
jie dar valdytų visą Munichą. 
Tas darbas atliekamas prieš 
paskutinį savo galą. 

Vienu savo parėdymu bolše
vikai komunizuoja visas mote
ris, net ii' vedusias, turinčias 
savo vyrus. 

Kitu parėdymu bolševikai 
prašalina iš užimamų vietų vi
sus industrijalinių įstaigų ma-
nadžerius ir direktorius ir a-
nuos priskaito prie paprastą 
darbininku eilių. 

Čia turima žinių, kad liku
sieji nesuimti bolševikų vadai 
maną persikelti su savo so
vietu iš Municho į Ansbacbą, 
Kot vis=£cl n e p a s i d u o t i -vn l« lx ia i . 

B a n k ų d a r b i n i n k u s t r e i k a s 
iš čia plečiasi po kitus arti
mesnius miestus. Berlyne vi
sos bankinės Įstaigos uždary
tos. I Bankininkai nesutinka 
su augštais darbininkų reika
lavimais. 

Bankininkai į YVeimar pa
siuntę delegaciją su valdžia 
pasitarti bankų reikalais. 

IŠ SOCIJALISTU BOLŠE
VIKU "ROJAUS". " V—-

BOLŠEVIKAI UŽKASA 
ŽMONES GYVUS. 

Žmonės kankinami ir žudomi 
be atodairos. 

NE LAIKAS DABAR KAL
BĖTI APIE SAVYVALDĄ. 

Taip sako Anglijos vyriausy 
bės atstovas. 

Londonas, bal. 1(>. — Tai 
butu labai didelė klaida manv-
ti. kad tuojaus po taikos Ai
rijai bus duota savyvalda. 

Taip pasakė parlamente 
kalbėdamas vyriausybes atsto-
va s Bonar Law. 

BOLŠEVIKAI ATMUŠTI 
ŠIAURINĖJ RUSIJOJ. 

Londonas, bal. 16. — Mur
mansko apskrityj talkininku 
kariuomenė atbloškė bolševi
kus atgal per dešimtį myliu, 
anot gautos bevieliu telegrafu 
žinios. 

SUKILO INDIJONAI AR 
GENTINOJE. 

Bttenos Aires, bal. 1G. — 
Provincijoj Formosa, šiaurry
tinė j Argentinos dalyj, sukilo 
indjįmai. Sukilimas plečiasi 
ant Cliaco. Prieš sukilėlius pa
siųsta raitarija. 

SEKRETORIUS BAKER 
PARYŽIUJE. 

Paryžius, bal. 16. — Vakar 
čia .atkeliavo Suv. Valstijų 
karės sekretorius Baker. 

Omskas, ^iberija, bal. 17.— 
\eužginamiLs liudijimus, kad 
bolševikai mieste Osa ir apy
linkėse nužudė daugiau 2,000 
žmonių, pristatė Amerikos 
Raudonojo 'Kryžiaus nariai 
Simmonds, Emerson ir Dr. 
Tensler, kurie vos tik čia su-
gryžo iš Permo, Oršos ir kitu 
nuo bolševikų atimtų terito
rijų. 

Abelnai imant, Oršoje bol
ševikai bus nužudę apie 500 
žmonių, (ii daugiau 1.500 žmo
nių apylinkėse. 

Osa turėjo apie 10,000 gy
ventojų. Kuomet bolševikai iš 
ten buvo išvyti, pritruko vy
ru vesti ten pilietinius reika
lus. Didžiumą vyru išskerdė 
) > o l « o v i k n . i . J 

šunes atkasa žmonių lavonus, 

Raudonojo Kryžiaus nariai 
pasakoja, trritt bolševikai savo 
aukas vietomis tik žemėmis 
užbėrė, taip kad šunes lengvai 
lavonus atsikasą ir vai koja ju 
dalis po laukus. 

Žmonės buvo žudomi ha jo
kios priežasties, be jokios iš 
jų pusės provokacijos. Di
džiuma aukų — tai inteligenti
jos klesa, cerkvių tarnai ir ki
ti susipratę kiek žmonės, kat
rie nesutinka su galvažudin-
goinis bolševikų pažiūromis. 

Bolševiku piktadarvbės tie-
siog neapsakome. , 

Vienas kalvis per savo tau
pumą buvo įsigijęs nuosavią 
kalvę. lTž tai jis buvo privers
tas bolševikams užmokėti 5,-
000 rubliu. Menas žmogus nu
šautas tik todėl, kati jis gyve
no mūrinėj troboj. 

Tšžudyti advokatai ir teisė
jai. Nepalikta nei vieno apš-
viestesnio žmogaus. 

Priversta žiūrėti į žudomus 
sunūs. 

Viena moteris, kurios vyrą 
ir du sunu bolševikai buvo pa
grobę, buvo nuėjusi pas bolše
viką komisarą gauti informa
cijų apie jų likimą. Jai buvo 
pasakyta, kad vyras ir sunu 
išgabenta į Permą. 

Kuomet moteris nesiliovė 
kasdien lankiusi komisarą, šis 
pagaliaus jai pasakė, kad jei 
jinai neduosianti jam ramy-
bės, tai busianti sušaudyta. 
Komisaras savo grūmojimą iš
pildė. 

Vienos moteries lavonas at
kastas ir jame pažinta vieno 
rusų generolo žmona. 

Kitą moterį bolševikai pri
vertė žiūrėti, kaip jie žudo jos 
sunūs. 

Vienai moteriškei buvo pa

žadėta paleisti jos vyrą, jei ji
nai užmokėsianti 1,000 rublių. 
Vargais-nogalais moteriškė su
rinko 800 rubliu. Daugiau ne
turėjo. Bolševikai pinigus 
paėmė ir vyrą visgi nugalabi
no. 

Tai tik keli bolševikų žvė
riškumo pavyzdžiai. 

Kai-kurie užkasti gyvi. 

Bolševiku sovietas karta 
Osoj buvo sušaukęs mitingą, 
kad surašyti tuos žmones, kat
rie turi but sušaudyti. Bolše
viku kareiviai po mitingo ėjo 
per namus ir rinko žmones, 
paskirtus sušaudymui. Pasi
priešinusius ant vietos nušo
vė. Kitus išvedė šalę miesto 
ir nelaimingiems patiems įsa
kė kasti duobes, kuriose turė
jo but suversti po sušaudymo. 

Bolševikai daug žmonių ir 
gyvu užkasę. Tai patirta at
kasant lavonus. Kai-kuriu ran-
kos giliai į žeme* buvo įsmeig
tos. Reiškia, jie mėgino gelbė-
ties, kuomet buvo užkasami. 

Bolševikai labjausia neap
kenčia ir be pasigailėjimo žu
do pravoslavių ii* kV+uN dva
siškius. Žudo net ir ^'.>s,; kat
rie cerkvėse arba "b; ''.ny&Oče 
kuom-nors patarus į ^ JapRi*^ 

Osoje pravoslavų popais iš
liko gyvas. Valstiečiai už jį 
statė savo galvas. Bolševikai 
ju pabūgo. Kitur popai arba 
nugalabinti arba laiku suspėjo 
pabėgti kur į miškus. Kaip 
Osoj*>, taip kitur cerkvės api
plėštos. Nieko nepalikta nei 
vienuolynuose. 
' Kai-kur bolševikai buvo įs

teigę mokyklų. Religijos mo
kinti buvo kuoaštriausia už
drausta. Tose mokyklose dau
giausia laiko buvo pašvenčia
ma bolševikizmui. 

JAPONIJOS AMBASADO-
DORIUS KELIAUJA 

NAMO. 

Washington, bal. 16. — Val
stybės departamentui forma
liai pranešta, kad vietos Japo
nijos ambasadorius, vice-gra-
fas Ishii, ateinantį mėnesį iš-

. keliauja į Tok y o. 
Sakoma, jis šaukiamas kon-

ferencijon su savo vyriausybe. 
Japonų ambasadoje užgina
ma, kad toji ambasadoriaus 
kelionė turėtų bent kokį są
ryšį su tarptautiniais nuoti-
kiais. 

KAREIVIAI STOVI PRIEŠ 
PR0HIBICIJĄ. 

Londonas, bal. 17.— Naujo
sios Zelandijos gyventojai 
balsavo svaigalų proliibieijos 
klausime. Sausieji laimėjo. Bet 
nesugryžę iš karės Zelandijos 
kareiviai, kuriems taippat bu
vo leista balsuoti, sausuosius 
pergalėjo. Kareiviai pasirodė 
priešingi proliibicijai. 

PIRKITE KARES TATJPY-
IVTO ŽENKLELIUS (W.S.S.) 

Bavarijos sostinėje Nu-
niche pakilo anarchija 

. , ., . — - —— 

Čekai jokiuo badu negali 
susitaikinti su lenkais 

TELEGRAMA "DRAUGUI" IŠ WASHINGT0N0, D. C. 

Mes gavome leidimų siųsti maisto i Lietuvą. Ir Karės 
Pirklybos Valdyba šiandie leido visiems amerikiečiams pir
kliauti ir susinešti liuosai su asmenimis, gyvenančiais Latvijo
je ir Lietuvoje. Smulkmenos ir taisyklės bus pasiųstos. 

Pildomasis Komitetas. 

MUNICHE BOLŠEVIKAI PAKĖLĖ ANARCHIJĄ. 

Londonas, bal. 17.—Anot žinių iš Copenliageno, Municho 
Bavarijos sostinėje, siaučia baisi anarchija. Po poros tvarkin
gą dienu bolševikai išnaujo atsigaiveljojo, sustiprėjo, dar lab-
jaus sukurstė darbininkus i?- mieste pakelta baisiausias tero
ras. Jmioiiiiausia tas, kati valdžios kariuomenės pirmasis pėsti
ninku pulkas perėjo bolševiku pu^ėn. 

KSTfASII)ALINA TERI^ORIJtįps. LKįJKAI jBJJJtfSKi 
• • 

Varšava, bal. 17.—Krakovos l/nkai nusiskundžia, kad če
kai savo kariuomenę koncentruoja Ostrovoj ir Dombrovoj, 
Silezijoje (Šlionske). Talkininką komisija buvus pažymėjusi 
tarpe lenkų ir čekų laikinus ruhožius Silezijoje. Bet čekai tuo 
nepatenkinti, die, sako, savo spėkomis nustatvsia rubežius. 

Lenkai šaukiasi talkininku pagalbos. Bet tie patys lenkai 
savomis spėkomis mėgina savotiškai nustatyti rubežius tarpe 
Lenkijos ir Lietuvos. 

Nedaryk bloga kitam, kas tau pačiam yra bloga. 

NESUTIKIMAI SUV. VALS 
TIJŲ SU JAPONIJA. 

S. V. kariuomenė negelbėjo 
japonams. 

TRUKŠMAS ANGLIJOS 
PARLAMENTE. 

Washington, bal. 17.—-Vasa
rio 2.*5 d. ties Cliarabovsku, Si-
berijoje, skaitlingas japonų 
kariuomenės būrys susirėmė 
su bolševikais. Bolševikai bu
vo skaillingesni ir japonus bai
siai sumušė. 302 japonai krito. 

Mūšio metu japonai reika
lavo, kad amerikonai jiems pa
gelbėtu. Bet amerikoniškos ka
riuomenės vadas, gen. C ravės, 
atsisakė tą padaryti. 

Japonai už tą baisiai intu* 
žo. Dabar gen. C ravės rapor
tavo, kad jis japonams todėl 
nedavęs pagelbos, kadangi ja
ponai žudę rusų moteris ir 
vaikus. Paskui dar ir todėl. 

Moterys galerijose šūkauja už 
bolševikizma. 

Londonas, bal. 16. — Vakar 
parlamente buvo pakeltas 
t rui /mas, kuomet buvo svars
toma darbininkų pensijų klau
si m f.s. 

Dvi moterys galerijoje at
siliepė: • 

" J u s esate galvažudžiai. Jus 
nepabaigei šitos karės reikalu. 
Gi dabar jųs liaudį ir darbi
ninkus tempiate naujon ka-
ren 

M 

Kiti galerijose susirinkę 
žmonės jas tuojaus užrėkė. 
Kiek palaukus viena moteris 
smuko: 

"Mes norime, sovietų!" 
kad amerikoniška karinome- j Bet ir šitą rėksnę publika 
nė Siberijon pasiųsta tik ap-j tuojaus numalšino. 
saugoti amunicijos sandelius j — 
Vladivostoke ir duoti reika-| TARPRASINĖS RIAUŠĖS. 
lingą pagelbą čekams-slova-j 
karna. ' Žuvo 7 žmonės; dar ne viskas. 

Tad dabar pakilo nesutiki-
mat. Tr nežinia kaip jie gali Millen, Ga., bal. 16.— Aną 
pasibaigti. dieną Buekbead Oliurch buvo 

pakilusios tarprasinės riaušės. 
Nužudyta 7 žmonės. Tarpe 
Nužudyta yra naktinis marša-
las ir vienas pavieto poliemo-
nas. Riaušės dar visai nopa?* 
baigusios. 

Copenhagen, bal. 17.—Vokie
tijos miestą Magdeburg val
džios kariuomenė atėmė nuo 
bolševikų po smarkių susirė
mimu. J 

Rašykites po Lietuvos Nepriklausomybes Peticija! - -
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"DRAUGAS" 
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PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $5.00 
Pusei Metų $3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai-
kfui skaitosi nuo užsirašynio dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti-ir senas 
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Lietuvi y Kariuome
ne ir jos priešai. 

Kad pradėjome rūpinti? 
Lietuviu kariuomenės sudary
mu, tai žinojome, kad prieš ją 
pakils Lietuvos nepriguhnybės 
priešai. Tikėjomės, kad jai 
trnkdvs lenkai, bet ivvko ko 
nesitikėjome. Lietuvių Hocija-
listij Sąjungos 234 kuopa. Nors 
abejojame ar ta kuopa yra 
pasaulyje, bet neabejojame, 
kad yra "Naujienos", kurios 
atspaude lapą kovai su Lietu-

^o-s--feniii6nieiTer" TįHWfft jos risi darbininkai. Girdė-

••• 

Lietuvos kariuomenė yra 
Lietuvos nepriguhnybės pama-
tas ir atspirtis. Kas nori, kad 
Lietuva ir toliau vergautų ru
sams, tas turi ardyti Lietuvos 
kariuomenę. "Naujienų" spau 
stuvė prisideda prie to darbo. 

Mus soeijalistai sutaria su 
lenkais ir apgina juos nuo lie
tuviu užsipuolimu. Minėtasis 
iš '•Naujienų" spaustuvės išė
jės šlamštas rašo: "Lenkai ne
kariauja su lietuviais. Jie savo 
seime pripažino Lietuvai ne
priklausomybę." Nei Mora-
ezeuskio, nei Paderewskio iš
sitarimų bei jų reikšmės, nei 
Pilsudskio darini, mus soeija
listai, tarsi, negirdėjo. 

Tuos, kurie organizuoja lie
tuvių armiją, soeijalistai va
dina " jėzui ta is" . Tegu pasi
džiaugia tuom vardu p. Kas
putis. Tai bent jam naujiena. 

Šlykščiausias visame šlamšte 
dalykas yra noras įvesti į 
klaidą žmogų mokantį skaity
ti. Tam tyčia iškreipiamas 
lietuvių kariuomenės tikslas. 
Ten sakoma buk lietuvių ka
riuomenė esant mušeikų gauja 
ponų dvarams apginti. 

Bjauresnio melo negali būti, 
nes visi žino, kad Lietuvos 
valdžia paskyrė dvarų žemes 
išdalinti žmonėms, kad visiems 
norintiems dirbti laukuose iš
tektų žemės. Lietuvių kariuo
menė rengiama yra tvaikai ir 
neprigulmybei apginti. 

Bolševikai jauėia, kad Ame
rikos pagelba ištiesi] gali su
stiprinti Lietuvą, kuri tuomet 
neteks bolševikams. Bolševikai 
negalės gabenti iš Lietuvos 
maistą ir kitokią naudą, kaip 
gabeno iki šiol rusai valdinin
kai ir rusai bolševikai. 

Lietuvių kariuomenė daroma 
yra tam, kad apgintų Lietuvą 
nuo svetimų plėšikų. Iki šiol 
rusai ir kiti buvo pagarsėję 
Lietuvoje mųs žmonių pa ūdos 

nuomene. 

ilijonas Parašų. 
Netikėtai iškilo tas suma

nymas rinkti milijoną parašų. 
Sumanymo pradžia išėjo iš 
Pildomojo Tarybų Komiteto. 
Bet parašams blankas ir peti
cijai tekstą tas Komitetas la
bai lėtai rengė. Du kartu tu
rėjome siųsti telegramą, kol 
peticiją išgavome; blankos a-
atėjo antradienyje, 15 balan
džio, o parašai turėjo būti su
rinku 12 ir 13 balandžio. 

Kad svetimtaučius pritrau
kus prie parašų rinkimo, Pil
domasis Komitetas atspausdi
no atviručių su Europos žem-
lapiu, su pažymėta jame Lie
tuvos vieta. Bet ant to žem-
lapio Švedija yra pavadinta 
Norvay, Norvegija Sveden. 

Šitokis apsėjimas iš šalies 
žiūrinčiam sukelia mintį, kad 
Pildomasis .Komitetas nesirū
pina pats savo paskelbto su-
manvmo įvvkimu. 

Tas milijono parašų rinki
mas tapo padėtas i pamatą p. 
Byor'o kompanijai, kuriai iš 
visuomenės pinigų skiriama y-
ra 6UOO0 dolierių. Pildo
mojo Komiteto apsėjimas sta
to į pavojų tuos pinigus. 

Visai kitokis ūpas yra žmo
nėse. Lietuviai iš visur prašo 
blankų parašams. Prisiųstųjų 
nepritenkant ir " D r a u g a s " ir 
" L i e t u v a " atsispausdino savo 
blankų ir išdalino žmonėms. 
Kitus daiktus lietuviai pralei
džia neatkreipę domos, bet pa
rašų rinkimą tuo paėmė šir-
clyn kaip tik perskaitė laikraš
čiuose. Kaikurios dirbtuvės 
paliuosuoja parašų rinkėjus 
nuo darbo, o rašosi ant peti 

merikos Lietuviu Tarvbą, kuri 
brangina katalikystę.. 

Kaip vėliava yra mažmo
žis, taip ir Seimas yra maž-

nieko nerašė prieš tuos, kurie m Q , i s T o f i a U B k a s *1M) v o k i e _ 
vedė agitaciją už Seimą. Per 

jome, kad Mac Cormicko dirb
tuvėje surinkta apie 5000 pa
rašų. 

Svetimtaučiai ištik rujų pri
jaučiu lietuviams ir parodo 
gryną skaisčią Amerikos dva
sia. Patvs mvlėdami laisvę, 
jos trokšta ir lietuviams, dėl
to noriai pasirašo ant lietu
vių peticijos. 

Taigi nežiūrint trukdymo, 
nežiūrint apsileidimo, nežiū
rint bolševikų agitacijos, stab
dančios parašų rinkimą, gali
me tikėtis, kad tų parašų bus 
užtektinai. 

Tik stokim visi į darbą. 

LAIŠKAS "DRAUGO" . 
REDAKCIJAI. 

Balandžio 8, 1919. 
Gerbiamieji Tamstos:— 

Neatsisakykite atitaisyti sa
vo laikraštyje tyčia ar nety
čia padarytą klaidą, būtent: 

8L-me " D r a u g o " numeryje, 
peržvalgos skyriuje, antgalviu 
"Prof, Valdemaro Telegra
ma'" Jųs sakote, kad p-lės 
Jurgeliui Draugeliutė ir 
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SEIMAS. 
Amerikos Lietuviui Taryba 

10 balandžio trečiu kart aps
varstė Amerikos Lietuvių Vi
satinio Seimo šaukimą ir at
rado, kad kol kas nėra reikalo 
jį šaukti. 

Kadan-gi kaikurie asmenys 
ir organizacijos jau bandė ka
talikus kaltinti už Seimo ne
ša ūkimų, dėlto dabar tapo su
tarta pavartoti .savo jiegas ir 
apsiginti nuo neteisingų už
puolimų. 

Amerikos Lietuvių Taryba 
gerai padarytų, jei kreiptųsi j 
visuomenę ir išdėtų jai savo 
pažiūras. Tos pažiūros yra 
taip aiškios bei teisingos, kad 
jas lengva suprasti ir pripa
žinti. Amerikos lietuvių vi
suomenė yra taip protinga ir 
myli tvarką, jog veikiai pa
rems Amerika* Lietuvių Ta- t a l i k y s t ė s , kiti eis paskui A 
rvbos žingsnius. 

Mųs dienraštis iki šiol buvo 
tos pačios nuomonės, kaip ir 
Amerikos Lietuviu Tarvba, bet 

ji žmonės dabai- krykštauja už 
Seimą. Kuri draugija jų pa
klausys, ta pasirodys esant jų 
šalininkė. 

I r mums jau nusibodo tie 
šikšnosparniai, kurie vadina
si katalikais, o katalikystei 
kenksmingus tikslus jai prie
šingomis priemonėmis vykina. 
Tegu jie dabar aiškiai atsimes 
nuo mųs. Mes turėsime ma
žiau savo pusėje, bet neturė
sime savo namuose neištiki
mų asmenų ir draugijų. Nau
dinga yra nors apie Velykas 
išvalyti savo namus. 

Seimas vėliava katalikystės 
priešams. 

Tai-gi parėjo laikas Ameri
kos lietuviams skirstytis į dvi 
aiškiai nesutinkanti srovi: vie
ni eis paskui atsižadėjusią ka-

pusantro mėnesio jie turėjo 
gražaus reikalo išdėti savo 
mintis, o bet-gi tikrų Seimo 
reikalo prirodymų nesudarė. 

Kas seimo nori. 
Ir dabar Seimo šalininkai 

daugiausiai remiasi tuoini, kad 
Seimo reikalauja abejot inios 
rųšies sąjunga, pritraukusi 
keletą katalikiškų draugijų, 
bet tarnaujanti nekatalikiš
kiems tikslams ir nekatalikiš
komis priemonėmis. 

Bet negal Amerikos Lietu
vių visuomenė taip šokti, kaip 
kokia nors sąjunga Ohi.cagoje 
dūduoja. Kiekviena organiza
cija turi žinoti savo rimtybės 
kraštus. Jei kas yra gana di-
(KvJis, tai užsimanęs gali pakel
ti triukšmo. Bet Lietuva iš or-
ganizeijų tikisi ne triukšmo, 
o naudos. 

Triukšmas ne darbas. 
Kol kas toli ne visos drau

gijos Chicagoje krykštauja už 
Seimą, o tiktai kaikurios. Tos 
krykštaujančios baugina vi
suomenę, žadėdamos sukelti 
triukšmą. . Buvo aiškiai reika
lauta iš ramiųjų pusės, kad 
Seimo šalininkai rimtai ir 
protingai apdirbtu, pirma Sei
mo priežastis, paskui jo dar
bų schemas ir metodas. Iki 
šiol tas reikalavimas tebėra 
neišpildytas. Tat parodo, kad 
netiek Seimo naudingumas ru 
pi, kiek triukšmas. 

Triukšmo priežastis. 
Žmonėms atsižadėjusiems 

katalikystes rupi žinoti, kiek 
yra draugijų, kurios jų klau
so labiau negu žiuri savomis 
akinus į tėvvnės naudu. Todėl 
tie katalikystės atsižadėjusie-

čių vėliava stoja, tas yra vo-
kietys, kas po- Amerikos — 
tas Amerikietis. Taip ir Sei
mo dalvke. Seimas v ra vėliava 
lietuviu atsiždėjusiu katalikvs-
tės. Taip bent jie bando pa-
darvti. 

Mes senai ir aiškiai priro
dėme, kad dabartiniame mo
mente Seimo nereikia, kad 
jo šaukimą reikia atidėti iki 
pasirodysiant tikram reika
lui. Bet mųs priešininkai pri
rodymų ir prityrimo nepa
klausė. J ie negalėjo atidėti 
Seimo dėlto, kad jie i egalėjo 
likti be vėliavos. Dėlto pasi
daro keistas dalvkas, kad kas 
už Seimo eina, tas stoja |>o 
vėliava žmonių, atsižadėjusių 
katalikvstės. 

Seimas galingas įrankis 
Tautos laisvei. 

Mus vėliava v ra kitokia. J i 
sako: šaukti seimą tada, kada 
nepaprasti atsitikimai reika
laus jo. Dabar tų nepaprastų 
atsitikimų nėra. Lietuvos ne* 
prigulmybės darbas slenka pa-
mažėli pirmyn. Su kliūtimis 
ir vargais eina jisai, bet vis-gi 
eina. 

Prieš bolševikus užprotesta
vome ir protestuojame; prieš 
lenkus užprotestavome ir pro
testuojame. Prieš vokiečius už
protestavome ir susilaukėme 
pasekmių: Mažoji Lietuva pri
jungta prie Didžiosios Lietu
vos; riba tarp Vokietijos ir 
Lietuvos jau pravesta Taikos 
Konferencijoje, nors dar ne
apskelbta. Bet nealK'jotinai 
visos lietuvių apgyventos že
mės iš vokiečių pusės pri
jungtos prie Lietuvos. 

(Pabaiga bus). 

Sidabrą "visos ikišiol tarnavo 
laikraščio "Tėvvnės" redak-
ei joje." Tas yra netiesa. P-lė 
P. Jurgeliutė tarnauja Sus. 
U et. Amerikoje Centro rašti
nėje, ne redakcijoj. Gi p-lės 
Draugeliutė ir Sidabriutė 
niekados netarnavo nei "Tė 
vynės" redakcijoje nei Sus. 
Liet. Amer. raštinėje. Nesu
prantame delko " D r a u g o " re
dakcija tokį paskalą paleido ir 
dar savotiškus komentarus 
pridėjo. Mums atrodo, kad 
p rot". Valdemaras savo tele
gramoje kaip tik ir žinojo, ko
kios partijos žmones kviečia: 
p-lė Draugeliutė, del pavyz
džio, yra gerai žinoma, kaipo 
karšta katalikė ir per kurį lai
ką dirbo prie Lietuvos Žemės 
Banko, po kun. J . Žiliaus prie
žiūra. P-lė Sidabriutė nieka

dos prie tautininkų partijos 
neprijdausė. 

Tikėdamies, jog g. Redakci
ja teiksis atitaisyti klaidą* 
pasiliekame, 

Su pagarba, 
"Tėvynės" Redakcija, 

V. K. Račkauskas. 

Redakcijos prierašas. 
Skaitytojai gali matyti , kaip 

p. V. K. Račkauskas yra man
dagus, kada jis rašo laišką ka
talikui lietuviui. Tie žodžiai 
yra reiškus "neatsisakykite 
atitaisyti savo laikraštyje ty
čia ar netyčia padarytą klai
dą." Paprastoje kalboje jie 
reiškia: " a š tave skaitau me
lagiam, bet nežinau, ar šiuo 
tarpu pamelavai." Taip ir 
pritinka kalbėti žmonėms, ku
rie sakosi norį santaikos tarp 
lietuvių. Kas jos nori ištikrų-
jų, tas kitaip mintija apie 

tautiečius ir kitaip kalba 
jiems į akis. 

''Draugas" p. Valdemaro te
legramą gavo iš Washingtono 
nuo Executive Committee of 
the Lithuanian National Coun-
cil. Tame pranešime n. 9328-3, 
tuo po Valdemaro telegramos 
buvo pridėti šie žodžiai: "Mi
nimos mergaitės randasi Tč-
cynčs redakcijoje. Matyt p. 
Naruševičius jas rekomenda^ 
vo" . P-nas Račkauskas dabar 
sako, kad " t a s vra netiesa". 
Mes turime tikėti arba ofici-
jaliam pranešimui, arba p. 
Račkauskui. Paprastai žmonės 
labiau tiki oi'icijaliais prane
šimais, negu privatinių asme
nų tvirtinimais. Tegu dabar 
p. Račkauskas įspėja, ką mes 
jam pasakytume, jei būtume 
tokią pat mandagumo mokyk
lą išėję, kaip "Tėvynės" re-' 
daktorįus. 

Lietuviai 
Amerikoje. 
SHEB0YGAN, WIS. 

iv . Kazimiero dienoj su
rinktos aukos Lietuvos lais
vės išgavimui per vietinį T. F. 
skyrių. Aukojusių vardai: 

Po 5 dol.: J . Vaišvilavičius, 
V. Šukys. 

Po 3 dol.: J . Bubnys, B. Sa
piega, M. Drasutis, K. Libe-
ris, J.vAustrevičius. 

Po 2 dol.: M. Šalčiuvienė, A. 
Buivydą, J . Drasutis, J . Ma-
tikcvičius $1.50. 

Po 1 dol.: J . Simanynas, T. 
Kulboką, M. Ringys, J . Valen
tą, J. Paulavičius, A. Staus
kaitė, J . Juškevičius, A. Pa-
sevičius, A. Arbatavičius, M. 
Karčiauskas, K. Cinelienė, O. 
Skierienė, J . Svanauskas, J . 
Bacevičius, P. Ciginskas, A. 
Brusoka, V. Rutkauskienė. 
Kitos mulkiais. 

Viso pasidarė $59.20. 
Balandžio 7 d. buvo sušauk

tas vietinių *fetuvhj mas-mi-
t ingas l ietuvių pabažnytinėj 
svetainėj kas link rinkimo pa
rašų. Publikos prisirinko pil
na svetainė. Visų ūpas buvo 
pakilęs, kaip nekuomet. Ka
da buvo paklausta, kas norite 
Lietuvai laisvės, pakelkit lan
kas — visi pakėlė, nei vieno 
neatsirado, kurs butų buvęs 
priešingas. Po to išrinkta 20 
porų rinkti parašus. 

Ant galo, visiems sustojus, 
sudainuota Lietuva, tėvynė 
mūsų. Žmoneliai skirstėsi na
mo žadėdami pasidarbuoti rin
kime parašų, kaip kas tik ga
lės. 

T. F. raštininkas. 

CICERO, ILL. 

Sekmadienyje, bal. 13 d., ftv. 
Antano svetainėje, Cliicagos 
Apskričio vargonininkai su
teikė koncertą. Žmonės gavo 
progą išgirsti dailės šmotelių. 
Tai vis auklėjimas prakilnes
nių jausmų. Viduryje pro-
gramo gerb. kun. prof. Bučys 
plačiai kalbėjo apie Kristų a-
pie Jo buvimą ir apie Jo Die
viškumą. Jo kalba, kaip ir 
visuomet, buvo indomi ir pa
mokinanti. Po koncertui jis 
davė atsakvmus į klausimus. 
Kalbėjo apie reikalingumą 
Lietuvai nepngulmybės ir pa
sirašymą po peticija. Žmo
nių buvo pilna, net daugiaus 
negu pilna, svetainė. Priežas
tis tam gal buvo, kad pusė va
karo pelno ėjo parapijai, o 
gal labjausiai tai, kad kun. 
prof. Bučys kalbėjo. Gal ki
tos draugijos daugiau publi
kos patrauktų į savo vakarus, 
jei pusę arba dalį vakaro pel
no skirtų parapijai. Ir kitas 
dalykas, ar nebūtų naudinga, 
jei gerb. kun. prof. Bučys eilę 
kalbų čia pasakytų. Žmonėms, 
netikiu, kad jis atsibostų. 

Pr. 
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Jeigu esate pasirengę kraustyties ar tai į kitą 
rezidenciją arba biznio vietą duokite mums už
sakymą dabar 

Perkelti Jūsų Telefoną 
Mes prašome pranešti trisdešimts 
dienų iškalno jeigu kraustysitės tarp 

Balandžio 15-tos ir Gegužio 15-tos 

Lengviausias būdas tai telefonuoti 
tiesiai—šaukite Official 100—dykai. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

ti. Bet man rodosi, kiek nau
dos turėjome iš pirmiau gyva
vusių tokių draugijų tiek turė
sime ir iš šitos. Beje, turės 
kas, bet kas ! 

Nevertėtų apie tai nei rašy
ti, bot pramatant visą dalyką, 
nesinori tvlėti. 

0 

Vieną, tai, kad pats ponas 
vadovas yra vargonininkas, 
kuris iš katalikų gyvenimą 
daro, antra, kad dar iš bažny
tinių chorų vilioja mergaites, o 
tos, nieko nesuprazdamos, ir 
eina, nes vargonininkas va
dovauja. Bet didžiumą temii 
sudaro valnamaniai ir raudo-
niausieji elementai. Tai-gi, 
kokios tenai yra kalbos ir ap-

AR TU NESIJAUTI 
' SVEIKAS? 

Ar tu retkarčiais jauti užkai
tusį veidą ? 

Ar tavo akys pametė savo link
smumą ? 

Mes tinime tikrą sveikatos gai
vintoją ir toniką ^ 

PARTOGLORY 
kuris sustiprins tavo kraują ir 
nervus. Partoglory yra tonikas, 
kuris padeda subudavoti tavo vi-
s«i kūną. sugrąžina tau drūtumą 
ir pripildo tavo gyslas geru 
krauju. 

Jis sudrutina ir paakstina tavo 
nervas priduodant jo,ms tokių alc-
mentų^kokios yra jei reikalingos. 

Partoglory yra tas visiems žr-
siėjimai, manau, nereikia nei nonias Elixir. kuris yra vartoja-
aiškinti, nes kožnas gali su- mas visur, yra tai naturališkas 
prasti ir kokiam tikslui už tea- gaivintojas sveikatos. Mes ap-
tro tikietus tie žmonių centai laikome daugybes laiškų nuo žmo-
bus sunaudoti, taip-gi, manau, > u k u r i e m u m * Paneša kaip sto
ne reikia aiškinti, nes kožnas 
gali suprasti. 

Brooklyne mat viskas "p ro
gresuoja". O tuos žmonelius 
kur-kas nori, ten ir tempia, 
taigi ir kaip kam patinka. 
Laikas butų jau susiprasti, 
ypač mergaitėms. Teko patė-
myti, kad tais keliais eina kai
kurios ir mergaitės-vytės. To
kios mergaitės turėtų su
prasti, kad peržengia L. Vy
čių organizacijos įstatus. Prie
žodis sako: "Žmogui pažinti 
save, tai didžiausias daigtas". 
Kuomet žmonės pažins patys 
save tai tada žinos kam ką 
dirba ir keno naudai. 

Žydas, ui. 

BR00KLYN, N. Y. 

Brooklyne yra tiek įvairu
mo, kaip gal niekur kitur. Se
niau gyvavo čia susitvėrusios 
įvairios teatrališkos draugijos 
bei grupės, bet visos žlugo 
niekam gero nepadariusios. 
Vieni, prigulėdami prie tų 
dr-jų, dar gerai kišenes pra
tuštino, gi gudresni papildė, 
I>et šiaip niekam gero. 

Dabar, girdėti, kad kaikurie, 
matydami progą pasišienauti, 
tveria vėl kokią ten teatrališ
ką draugiją. Vardo neteko su
žinoti, bet ir nesvarbu. Kaip 
patys gudruoliai sako, tai ta 
draugija niekados nežlugsian-

— Gene va, bal. 15. — Jau
niausias buvusio kaizerio su
nūs Joachim atkeliavo čionai. 
Po taikos jis žada iškeliauti 
Amerikon. / 

buklingai Partoglory jiems pa
gelbėjo ir dėkodami mums reko
menduoja kitiems. 

Butelis šio Elixir kainuoja tik
tai vienas dolieris. Del patar
navimo žmonijai mos siunčiame 6 
butelius už '% dolierius. Visus 
laiškus ir pinigus reikia siųsti tie
siai į (G. 10) 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second A ve., 

New York, N. Y. Dep. L. 4. 

PRANEŠIMAS! 
"DRAUGO" 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. 

VISI ATEIKITE ANT SO. HALSTED GATVĖS 
ir nupirkite savo mergaitėms Baltas Hlebes ir Skryl>eles. 
Vaikų Plaunamus siutus ir Kepures Šliperius, Cevery-
kus ir panėekas. 

H. B. STERN 
3 4 4 2 S. Halsted St. 

paduoda marškinius viršutinius ir apatinius. 
Jis.yra narys Centras Mfg. District Busines Men's Asso 
ciation. 

MES DUODAME STEMPAS. 
mmZ* s v 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Ketvirtadienis, Balandžio 17 
d. Robertas. Elijo&hn. 

Penktadienis, Balandžio 18 d. 
lVHVktas. Apolonijui 

TAIPGI NEPAPRASTI 
TĖVAI. 

įusios Ooortnev moteries la-
vonas bus atkastas ir peržiū
rėtas. Nes jis intariamas, kad 
ir savo moterį bus nužudęs. 

NUŽUDĖ MOTERĮ IR DU 
VAIKU. 

Apleido tris savo vaikus ir ne
surandami. 

Po nuni. 300-1 YVallace gat. 
namuose apleisti trys vaikai: 
Jįosepl] Darcy 7 metu ir jo <lvi 
sesutės llelen ir Franees, 5 i; 
3 metų. 

Tėvas su motina balandžio 
5 diena išėjo iš namu ir liušio! 
nesu^rvžo. Kaip policija, taip 
Jaunuomenės teisino agentai 
ieško tėvu. Bet liušiol iii nesu-
randa 

Vaikai palikti be jokio už 
laikymo. Jšpradžiij juos per 
kelias dienas prižiūrėjo viena 
kainunystėj gyvenanti gera 
moteris. Dabar vaikus paėmė 
iiiobon Jaunuomenės teismas. 

Iš giminiu surasta tik vie
nas vaiku dėdė Krank Moli e 
re. 4.*>4 No. Lawndale a ve. Ir 
tas nežino, kur apsiverčia vai
ku tėvai. 

PASIDAVĖ LAIVYNO 
KOMANDIERIU. 

Ilgas laikas apvylė oficierus 

Paskui pats pasidarė galą. 

Paprastas garlaivio styrinin 
kas Jolin Klv\ ing pasitaisė pui
kius karės laivyno komandie 
riaus rūbus ir ilgas laikas 
"mandra\<>" po Clii<*aga> Jis 
daugel kartu aplankė (Jreal 
Lake.- mariniu k u stovykla. Bu 
vo hjri ofise. Kaip jaunesni ii 
mažesnės tanuos ofieieriai. 
taip ir mūrininkai jam visur 
atiduodavo karine panarna. 

Ir visas laikas nei vienas i-
oficina nedrįso jo paklausti 
ar jis turi bent kokius koman 
diei iaus liudyiuus. 

Teėiau ožys prilipo liepto 

Piktu jausmų apnykti žmo
nes žudo kitus Ir patys darosi 
galą. (Jai dar nekuomet pa
saulyje nebuvo tiek daug pik
io, kaip šiandie. Ta pikta P Sa
lina daugiausia soeija4istų va
dai. Jie* patys nekuomet nepa
sidaro galo, bet kitus priver
kia tą daryti. J ie žmones ati
traukia nuo Dievo. Gi kas ne
pripažįsta Dievo, tas netenka 
nei mažiausio krislelio doros. 
{>• doros žmogus pavirsta ar
šesniu sutvėrimu už keturkojį. 

Antai angliški laikraščiai 
kasdien praneša apie žmonių 
žudymus ir saužudvstes. 

Pastaromis dienomis štai 
miestelyj JTinsdale, 111., kaž
koks \Villiam J. Manvitz nu-
žudė savo moterį ir du vaiku. 
Po to baisaus darbą jis apie 
tai i>er telefone pranešė savo 
uošviui. J r pažymėjo, jog ir jis 
nats pasidarąs galą. 

Taip ir įvyko. Namuose 
atrasią keturi lavonai. 

Angliški laikraščiai pažymi, 
jog Manvitz nusižudęs del 
vargo. Jo moteris nepagydo
mai sirgusi, lšsilėšaves ir to-
lesniai jau negalėjęs gyventi 
skolomis apsikrovęs. 

P>et tie patys laikrašėiai nu-
tylti, kad Manvitz buvo dide 
lis besi .n I i s. 
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golbii liukas, A. Kareiva — 
rast. Valdybai paaiškinus su
sirinkimo tikslą, tuojaus eita 
prie sutvarkymo rinkinio mus 
kolonijoj parašų. Kad pasek-
mingiau darbas butų atliktas, 
nutarta įsteigti pasirašymo 
biurus, arba stotis. Genera-
liška vieta nuskirta pas A. 
Kareivą, 1805 W. 46th St. 
Kitos vietos y t t : 

J . Budginas, 4549 S. Marsh-
field Ave. 

Jonas Balnis, 45I3G So. Pau
lina St. 

Jutinas Ciliauskas, 4400 So. 
llennitage Ave. 

Paskui surinkta parašų rin
kėjai, kuriu skaitlius siekė ar
ti 50. 

Sutvarkius tą dalvka ir t i n-
kainai jį apkalbėjus, nutarta 
organizuoti lietuvių Raudoni
ji Kryžių. Nutarta atsišaukti 
į lietuvius gydytojus, kad jie 
imtųsi už šio prakilnaus dar
bo, su pagelba plačios visuo
menės. Išrinkta tapo komi
sija, kuri pagamins atsišauki
mus ir rūpinsis tolesniu veiki
mu, kad sutverti ėia Raudono
jo Kryžiaus skyrių. Komisi-
jon inėjo šie asmenys: P. Pi-
varunas, V. Stancikas, J . Yis-
kontas, A. Kareiva ir P. Ve-
ryga. 

Ant galo nutarta pasiųsti 
kablegrama per Pildomąjį Ta
rybų Kom. pasveikinimą pir
mam Lietuvos prezidentui, 
Antanui Smetonai. 

Prieš uždarvsiant susirinki-
mą dar daug naudingu daiv-
kų papasakojo J . Elias del iš
davimui Lietuvai neprigulmy-
bės. 

Susirinkimui pasibaigus, iš
dalinta rinkėjams gatvės, ku
rie eis rinkti parašus. Rep. 

t\m A. 

Antanas Linkauskas 
36 metų amžiaus mirė balan
džio 15 d., 1919 m., 5 vai. va
kare. 

Velionis paėjo iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Triškių parap., 
Pabalių kaimo. Amerike išgy
veno 9 metus. 

Laidotuvės atsibus panedė-
lyj, balandžio 21 d., 8:30 ryte 
iš šv. Kryžiaus bažnyčios į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Velionio kūnas randasi po 
num. 4548 Wentworth Ave. 

Visi giminės ir pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti laido
tuvėse. 

Nuliūdę broliai 
Kazimieras ir Prancičkus 

Linkauskai. 

PAVASARIS JAU ČIA. 

a-

NEŽINIA KAS RUS SU 
TAKSOMIS. 

Legislaturoiįe matosi pasiprie
šinimas. 

gal a 
Užvakar "koinandierius" 

pilnoje savo uniformoje stovė
jo ant vieno šaligatvio vidu-
miestyj. Žiurėjo į sugryžusią 
iš karės kareivių pa rodą v ima. 

Pro sali praėjo du žeiucs-
niuoju už ji ofieieru iŠ inteli
gentijos ofiso. Atidavė jam 
prigulinčia pagarbą. "Konaan-
dierius' padarė tų pat. Čia 
ofieieru pastebčjo, kad "ko-
mandierius " perdaug kerė
pliškai saliutuoja. Penktu'; 
gražus, nauji, auksu nutaisyti 
jo rūbai. 

Kibą jau ėia lm> koks ne
paprastas paukšti.-, pagalvojo 
ofieieru. Ir nusprendė jo pa
klausti, ar jis turi reikalinga 
legalj savo " r a n g o s " raštą. 

Paklausė. Tas išsyk pasi
priešino, bet paskui tik nu
blanko. Tuojaus nutemptas 
teisdarystės departamento o 
l'isan ir ten pavestas valdžios 
agentams. 

Kaip Chieagoje taip kitur 
Šiandie pasitaiko daug tok i n 
atsitikimų. Nes šiandie unifor
ma visur yra gerbiama, lošia 
svarbią rolę. Tad atsiranda iš
dykėlių, pasinaudojanėių uni
forma. 

Kai-kurie Cbieagos admi
nistracijos nariai sugryžo iš 
Springfieldo ir tvirtina, jog 
l'Vuislatura padidisianti Chiea
goje taksas nuo $1.10 ligi 
&2..*>.~> už nejudomas nuosavy
bes vertės |1,000. 

Bet iš Springfieldo pareina 
žinių, kad legislaturos taksų 
komitetas visai kitaip manąs. 
Jis sako, kad jei Chieagoje 
tvarkingai butų vedami viso
kie asesmentai, tuomet nerei
kėtų didinti taksų ir miestas 
turėtų pinigų. 

Ir matyt, legislatura įsa
kys miestai geriau pasitvar
kyti, bet nelaukti augštesnių 
taksu. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI). 

L. D. S. Iškalbos Lavinimosi 
Ratelis. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Parašų rinkimo reikale. 
Nors jau daugybė blankų 

išduota ir labai pasekmingai 
jos atgal grįžta, bet girdėti, 
kad kaikurie jų neturi, 'ro
dei, kas norėtų gauti jų dau-
giaus, arba turėtų prirašę, 
kreipkitės pas parašų rinki-
mo raštininką, 

A. J . Kareiva, 
1805 VY. -tbth St., 

Chieago, TU. 
Pastaba. Kadangi fmrašų 

rinkimo diena baigsis su 21 d. 
balandžio, 1919 m., todėl pasi
skubinkime, nes laikas trum
pas. J darbą, kas myli Lie
tuva! A. J . K. 

Pavasaris jau čia, lapai 
pradėjo sprogti žolė žaliuoti", 
kaip kad Lord Tennyson apra
šo pavasarį vienoj savo poe
moj. Bet pirmos savaitės pa
vasario, yra dra darganotos ir 
šlapios. Hios savaitės galima 
labai lengvai perleisti jeigu jū
sų fiziškos jiegos yra stiprios, 
jus galite dalaikyti prieš ligą. 
Geriausias vaistas tai yra var
tojimas Triners American Ki
rmi- of Bitter Wine, kuris gra
žiai išvalo viduriui ir juos už 
laiko geram slovyj. Jūsų vi
duriai geri, tuomet jus jau
čiatės daug geriau, jusu val
gis yra sugromuliuojamas ge
rai ir priduoda jums gera. ape
titą. Jeigu , .ii" varginami 
su reumatizmu, arba neuralgi
ja, lumbago, išsisukimu, ge
riausia pameidnti Triners Li-
nimenta kuris neturi sau Iv-
gaus. (Jaunama pas visus 
vaistininkus. Joseph Triner 
Company, 133&43 B. Ashhmd 
Ave., Chieago, III. Apg/J 

^ O T F * 1 VARPAI 
ATMINČIAI VARPAI 

McShanne Bell FoundnrVto. 
Baltimore. Md.. U. S. A. 
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iTriT^T^^riggigBvt ' 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėgint i viena. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

EXTRA. 
REIKALINGAS 

SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktortus. Dengiu viso
kius popierinius s togus ir taisau se
nus. Dedu rain paipas, dirbu bloki
nius kaminus, dedu blekines lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus. 

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

Lithuanian R e d Roof ing Vo., and 
Sheet metai Works, 2106 W. 24tb St., 
T. 1. Ganai 4K02. 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORIUS 

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

Taipgi dides
ne dalį grabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
P h o n e Drover 41 l t 

V. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuos* Teismuos* 
Ofisas Didmiestyj: 

M W. WASHDTGTOir STREBT 
Kambaris 6«» 

Tel. Cantral 547S 
Ofisas ant Briageporto 

Gyeenimas, 811 W. Mcd 8L 
Tel. Tards 4681 
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Resid. 933 So. Asrland Blv. Chieago 
Telefonas Haymarket 2544 

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

Specijalistas Moterišku, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chieago 
Telefosas Drover 9G93 

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

Mimimiiiiiiiiiiiimtiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiv 

Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIU SPECIJALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ikij 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11( 
4040 S. Ashland Ave. k a m p . 47 SI. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr. M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1753 W. 47th St., Chieago,- IU. 
Ofiso Telefonas Boulevard 161 

tfamn Tel. s4e ley 420 

PAIEŠKOME 

PRANEŠIMAS. 
\Vestsidi's Lietuviu Viešo Knv-

gynė delegatę Kusirinkimas ivyks 
pėtnyeioj, l>a4;m<lžio 18 d., 1919 
Da., 7 vai. vakare. M. Mcldažio 
svetainėje. 2242 W. 23 PI. 

L. V. KniifiĮfHo Ynldijbit. 

VARGONININKAS 
Paieškau vietos; bažnytAę ir pa

saulinę muzika pažįstu gerai. Parb
ūtus, d e r u iSlavintu balsu. Malonėkite 
iitsi.šaukti "Draugo" administracijon. 
1800 W. 46th St., Chieago, IU. J.B. 

10 geru Stalioriii (carpeulertO ku
rie moka dirbti prie namu statymo. 
Išmokinsime darbą ir gerai apmokė
sime. 

Darba* prie naujai susitvėrusios 
didelios lietuviu Bendrovės. 

Rašant meldžiame parašyti prie ko 
dirbate, kur? Kiek reikalaujate ui:-
lĮjokoHio? Vedės ar pavienis? Ir 
kurie norite mokintis, malonėkite 
duoti pilnas informacijas apie save. 
Adresuokite: 

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVĖ 

6307 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio. 

} % » » » » » • « • » » • » W « « » I 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

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

i 
• f 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefoną* McKinley 6714 

GYDO VISOKIAS T<#fflAft 
8457 South Western Boulevaid 
Kampas W. 8 5-to* gutvėa 

P. J. (TREHJ-Y & 
A. N. MASUUS 

ItEAL — ESTATE — ftiOAjm 
— 1NSI RANOE 

Ar norėte gyventi gražia** vie
tose. Mes turim Pigiu ir gražių 
namų del pardavimo. 

1 Matyke mumis Pirm iaus pirkimo. 
63 and Kcdzie Ave. N. W. Co-

ner Ciiicago, Iii. 
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OR, LEO AW0TIN 
Gydytojas, Cbirorga*, 

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

ir rusiškai. 
Valandos: 1 * — i i ryta; • — 9 
vakare. TM. Caaal 4 i#7 

g{ • • • • « m n o 
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REIKALINGAS ZECERIS. 
Darbas prie laikraščio "Vanago." 

Turi mokėti savo amatą gerai. Ka
bykite: 

A. s . Kulblekaa, 
6o07 Superior Ave., N. R , 

t Clevolami, ūhlo . 

BARGENAS! 
i ' irmas paalulijim** nupi iks 6 pa

gyvenimu narna, .štyjuu š i ldomas po 
num. ŠII -881 W. H t k Place. Mort-
gage $6,500.00; randos ne.ša $2,500.00. 
Atsišaukite: 

K<>r.i;KTS & L VI TH. 
Ifl S<>. AVestern Ave.. t'lii<-ago, III. 

PALAIDOTA PIKTADARIO 
AUKOS. 

Nužudyta su kūdikiu M iv. 
Anna VVeiskopf palaidota. 
Patėvis Courtney neprisipa
žįsta prie to baisaus <larbo. 
\ i iri jis intariainas ir laiko-
in.is kalėjime. Cbemistaj tyri
nėjo jo drabužius. Ntatratlo 
kraujų. 

Ljotuvių Darbininkų Sąjun
gos Cliica^os Apskrieio Iškal
bos Lavinimosi Ratelis turės 
savo lavinimosi susirinkimą 
ketvirtadienyje, balandžio 17 
tlM vieton šeštadienio vakare, 
Šv. Jurgio par. svetainėje. 

Darbininkas. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Susirinkimas reikale rinkimo 
parašų. 

KAKIvIVfV DOMAI, 
ChH*agoM lietuvių kareivių taipgi 

ir norinčių įsirašyti susirinkimas 
Įvyks šiandie, bal. 17, d., Mark 
Whito parko svetainėje, prie 29tos 
ir Halsted gatvių. Pradžia 8 lygiai 
vakare. Valdyba. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3148 80. Alorgan St. 
Kertė S2-ro St., Chieago, IU. 

SPECIJALJSTAS 
Moteriškų, Vyrišky, taipgi chro

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

iki 8 valandai vakare. 
Ned«Miomis nuo 9 iki 2 po piet. j 

Telefonas Yards 687 
I 

>
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A. f A. 
PRANCIŠKUS K.TAUTKEVIČIA 
Gimė lapkričio 24 d., 1918 m., 
mirė balandžio 15 d. Jis buvo 
parvežtas iš Cicero pas p. 
Tautkevidienės tėvus ant Oa-
nalport ave. ir iš ten išlydėtas 
į Šv. Jurgio bažnyčią, kur gerb. 
kun. M. Krušas atlaikė gedu
lingas pamaldas. 

Tariame širdingai ačių vi 
Balandžio 10 d. p. J . Elias šiems žmonėms dalyvavusiems 

svetainėje, atsibuvo milžiniš
kas susi rinkimas, kurį šaukė 

vi«tos Tautos Fondo 39 sk. 
Susirinkimo, išrinkta sekanti 
valdvba: J . Viskontas — 

Pirm aštuonerių metų mi-' pirm., P i . Veriga — p h m pa-

laidotuvėse, o ypač gerb. kle
bonui Krušui už jo paskutinį 

lietuviškų draugijų Sąrišys ir [patarnavimą mūsų vaikeliui. 
Dėkodami visiems pasilieka

me su nuliūdimu. 
Jo tėvai. 

ANT PARDAVIMO 
Kcra.s arklys. Kreipkitės šiuo udre-
s m 

Mv. S. Kasmauskis , 
4~>Zo S«». -VVood St.T Chicaao, 111. 

DIOKLIS B A l U i E N A * 
J'arsiduuda namas ant \Vooii Str. 

7 kamh.iriy neša randos $63.00 j m6-
nesj ant cementinio pamato apie 8 ar 
Ii mėty/ senumo, labai geram pade'-ji-
nie. Kaina $5,500,00 Norint daugiau 
sužinoti atsišaukite: 

U. AVIKOVVSKI. 
4312 S. AVood Str. 

ANT PARDAVIMO 
4 kambarių mūrinis namas arU 21-os 
ir California Ave. už cash arba ant 
išmokesčio $3,150.00. Atsišaukite: 

K. C. Weie!ibrodt. 
19 S. LftSalle WL, Cluca«o, IU. 

Room 1303 

Aut pardavimo grosernė ir soft 
drinks. Atsišaukite tuojaus: 
4C36 So. Marshfield Av., Chieago, 111. 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attomey at Law 
105 W Monroc, Gor. Clark SI. 
K o o m 1207, Tel. Centrai 220 

.CHICAGO, ILLINOIS 

Gjv . : 3112 So. Halsted Street. 
Telefonas Yards 2390 

i 

GERBIAMI VISŲ LIETU
VIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ 

AGENTAI 

P E A R L Q U E E N 
K O N C E R T I N O S 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes gal ime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
č iame dykai. 

GE0R6! & VITAK MUSIO CO. 
1540 W. 47th St., Chieago, I U 
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i Dr* S* Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Fhone Drover 704J 

*- Cicero offic* 
4847 W. 14th St, 
P h o n e Cicero 39 

Rezidencija 333* W. ««fh St. 
fno t i e Prospect 8586 

îiHiiiiiiiiiiiiauctiuiiMiifiiijtuiiitiiiii J 
T*L Drover 7941 | 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEIfTISVAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėlio:ni8 pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND A f E M U B 
mrU 47-toa Gatvė*, 
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JOSEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

20 SO. L A f S A L L E S t R E E T 
Gyvenimo tel. Humboidt 87 

Vakarais 2 | | l W. 22-n4 Street 
Tel. ttckwell C9M 

CHICAGO, ILL. 
•*- • 

BE 3E 
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ir visi lietuviai tuojaus pri-
siųsktt savo adresus, o visi vel
tui gausite, pirmą juokingą ir 
naudiurjų lietuvišką ii Vanage ' ' 
(juokici ir satyros savaitinį lai
kraštį). Adresas : 

Jus Galite Sulaikyti 
Plauku Slinkimą. 

. Dermafuga sulaiko plaukų 
slinkimą, prašalina pleiskanas, 
niežėjimą odos galvos, augina 
plaukus priduodama jieiua 
reikalinga maistą. 

Dermafuga padarys kad jū
sų pl."'-'.-r>i httfl tanKUS. 'Vii 
nus a .̂.. ĉ 

Oda JŪSŲ galvoje bus tyra, 
pleiskanos išnyks ant visados 
ir plaukai nesl inks daugiaus! 

Reikalaujant prisiusime jum 
pačta suvis dykai išbandymui 
s i i m p e l j . 

Prisiųskite 1 Oc. s tampomis 
persiuntimo lėšų, gausi išban
dymui dėžute Demafugos ir 
brošiūra. 

ARGIL SPECIALTIES CO. 
Box 37, Phi ladelphla . Pa . 

I 

Telefonas Pul lman «0 ii 

DR. W. A. MAJ0R 

» 

^Vanagus" Pub. 00 . , 
951 Nathan St., Akron, Ohio i I JĮJĮ*** ""_' 

Dr. D. J . BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefoną* rezidencijos ir ofiso 
Pul lman 342. 

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

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michigan Ave. 
Adynos 8:30 Iki 9 išryto — 1 iki 
Z po pietų — 6:30 iki 3:34 vakar*. 
Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 
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Z vartotos Singer pateh mffjiinoa, gt-| 
riausiam stovyj, viena Fiofaner ma
šina, Jacka ir kiti Įrankiai tori bst) 
parduoti tuojaus už prieUMuna kal
ną. Tuojaus atsišaukite, afa* turimi 
pilną, eilę visokios čeveryka***akuro%j 

E. KAPLAN & SOtfą 
4608 So. Ashland 

Chieago, Illinois. 
TclctoB** Yards S404, 

a i 
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ANT PARDAVIMO. 
Labai geri rakandai. Priežastis par

davimo, aš tūrių del nesveikatos va-
žuoti ant farmų. Meldžit^ atsišaukite. 

Jonas Pratapas. 
45410 S. Talman Ave., Chieago, IU. 

SPECIALIS BARGENAS. 
Našle nori parduoti arba mainyti 

gera narna P<> num. 4410 S. Wood 
Str. Norint daugiau informacijų ra
šykite arba atsi lankykite. (ka lba 
Angl iškai ) . 

Ma jko. 
T A U T K E V I Č l A l . 2 7 0 5 S. Rol ln Ave., Chieago, Dl. 

APSAUGOK SAVO AKIS 
Duok jas iš agzeminuoti dy

kai pas 

PETER A. & G. MILLER 
P A T Y R Ę OPTIKAI 

Kreivos akys pataisomos per akiniu* 
Pi lna eilė Auksinių Dalykų 

Užganėdinimaa Gvarantuojamaa. 
2128 Wcst 22ra Gatvė, Chieago, iUtRote. 

Telefonas Ganai 5838 
Skyrius: 4906 W. F o u i l e e u t h Street, Cicero, Ill inois. 

Mokykis Kirpimo ir 
Vyrišky ir Moterišku 

Mūsų sistemo ir ypatiskas mokini* 
mas parodytus jus žinovų į trumpa, 
laika. 

Mes turime didžiausius ir į 
sius kirpimo dėsigning ir atsainioj 
skyrius, kur mes suteiksime Bipktii-
ką patyrimą, kuomet jus mokypitetj 
Elektros varomos magino* muau eiu-j 
vimob skyriuose. 

Jųs esat* užkvieėiami aplankyt* if j 
pamatyti mūsų mokykla bil* laikaj —f Į 
dieną) ir vakarais ir gauti apes1J*,1H i 
kai f igia kaina. 

Petrenos daromos pasai J u * i Sjaif* 
rą —Į bile Itai lės arba dydei*, ir bi-
le mkdų knygoa 

MJSTKR DESIGHIMG SCffKHIL 
J. F . K a s a k k a , r i i iKaaal i 

118 I . La Sali* g a t , prieš City U a l | 
Atsiaaukit ant 4 to augšto 
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Kodėl Medžio Kainos yra 
Pastovios 

-Sumažintas išdirbimas fabrikuo
se per paskutinius keletą metų. 

2.—Sumažintas reikalavimas jnaudin 
go medžio ir jo tolumas nuo tur
gaviečių. 

3.—Kad nenumušus darbininkams 
dabartines mokamas kainas, ka-

'dangi pragyvenimo kainos ne= 
puola žemyn bet vis toj pačioj 
augštoj kainoj lieka. 
-Galimas būda voj i mo padidinimas 
ateityje yra priežasčia badavoji-
mo aprubežiavimo. 
-Numuštos vandeninio freito kai
nos jau siekia 661% reiškia, kad 
gali be abejones užsieninė pirk-
lystė pasididins. 
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Pinigu Norint 
DABAR 

MOKĖK RANDA SAU 
i 

T ri\STAK(>rAl šeimynų Obieagoje gyventų nuosaviuose nnmuosp jeigu jie žinotu, kad madai turint kapitalo galimo turėti 
nuosavius namus, taip kaip jie yra daug kartu Įsivaizdino sąlig savo noro, o likusius pinigus galima mokėti taip kaip randą. 

4. 

Kiti tūkstančiai, kurio turi tuščius lotus, moka už juos taksus, jų pinigai yra surišti ir neatneša pelną koki jie tikė
josi, ant tu lotu galima statyti namus, kurio palys išsimokės ir atneš gerą pelną. 

« 
PRADĖJIMAS BUDAVOTI REIŠKIA PASEKMINGUMĄ. 

Pradėjimas budavoti netik ką atneš jums patiems geras 
pasekmes, bet taip-gi padės Chieagai būti veiklesnia ir suju-

. 

VISI PINIGAI NEREIKALINGI. 
Įsidėkite šitą r galva gerai—jums nereikia visai pinigų 

norint BlJDAVof l DABAI?. Via tokiu Statytoju Chieago-
jo, kad jie jums pastatys namą jeigu jiems užmokėsite 10% 
ar 15% iškalno. Jus net galite pasiskolinti tuos pinigus. 
lakusius gr mokėsite taip kaip randą kas mėnesis. 

.Jeigu norite ant savo loto pabudavoti namą ir ji par
duoti tai l)ile Budavojimo ir Paskolos Draugija ar Banką 
paskolins jums apie G()r/

r ant vertės jūsų propertės. 

GALITE PARDUOTI SU UŽDARBIU. 

dins biznį daugiau ir padės visą apielinkę išjudinti, iš po 
karinio stovio. Chicasra reikia išjudinti ir tai 
ryti greitu laiku. 

reikia pada-

wi 
~t*'-

M . 

Jus galite parduoti namą kaip tik jis bus užbaigtas bu
davoti. Pirkėjas jums duos ant rankos paskirtą sumą, o li
kusius mokės kaipo randą. Oionais šį pavasarį yra geriau
sia proga del žmonių "kurie turi mažai kapitalo, o norėtų jį 
padidinti—reikia atsiminti, kad gera skola yra tai geriausias 
investmentas ką šeimyna gali padaryti, o jūsų pinigai yra 
užtikrinti. , 

MEDIS DAUGIAUSIA VARTOJAMAS. 

Mes raginame jus vaitoti medį, ne dėlto, kad mes jį par
duodame, bet dėlto, kad medį visur gali pavavtoti ir jį gra
žiai išdirbti prie pagražinimo namo ir medžio namą galima 
pasibudavoti už prieinamą kainą. 

Pirkite medį nuo savo apielinkės pardavėjo—jis jums pa
taikins ir gerai parduos. J is turi užtektinai stoek'o ant ran
kos ir tuojaus jums reikalingą medį dastatys taip, kad ne
reikės ilgai laukti. Jis yra ekspertas toje linijoje ir jums 
pristatys ką tik reikės. Nueik pas jį ir su juom pasikalbėk 
—o jis tau patarnaus kuogeriausia—arba pasiimk savo ar-
ehitektą ar kontraktorių su savim. 

The Retail Lumber Yards of Chicago and Cook County 


