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FRANCIS STOVĖJO UŽ PEfc j VOKIEČIAMS BUS LEISTA 
PAŽINIMĄ BOLŠEVIKŲ TURĖTI 100,000 KAREIVIŲ. 

VALDŽIOS. 

Kad bolševikai nepripažinti, 
jie patys yra kalti. 

VOKIEČIAI BOLŠEVIKAI 
ŽUDO KALINIUS. 

Skandina jie studentus ir 
oficierius. 

Amsterdam, kovo 11 .—Frankel i s milijonus. 

mimai su bolševikais ir ku r 
jiems užduota paskutinis smū
gis. 

Paviršutiniai apskai tant , 
nuostoliai nuosavybėse siekia 

pih> sekmadieni vokiečių bol
ševikai užėmė Berlyno prie
miesti Litchtenberg. Tr tenai 
policijos nuovadoje nužudė 60 
valdžios oficierių ir kareivių, 
anot pranešimo iš Berlyno. 

Liehtenbergo policijos nuo-* 
vadą bolševikai per kelias nusprendęs paliuosuoti visus 
dienas a takavo. 

Praeita šeštadieni mieste 

Muniche kiek ramiau. 

Iš Mnnieho depešose sako
ma, jog tenai stovis t ruputį 
pagerėjęs. Socijalistai didžiu-
miečiai visur imą viršų. 

Bolševiku sovietas Muniche 

užstovus, kokie buvo suimti ir 
laikomi po premjero Eisner 

I faile bolševikai upėje nuskan- nužudymo. 
dino (langelį studentu ir ofi-l Leipzige streikas pasibaigęs 

• v 

is 

eieru. 
Sulig naujausiu, žinių 

Berlyno, tenai susirėmimu 
metu užmušta ir sužeista apie 
1,000 žmonių. 
Dideli materijaliai nuostoliai, j ** Weimaro pranešama, jos: 

Paskutiniu mušiu , metu ! P ° I l i a •**«***•* «!***» leidė-
Berlyne padarvta milžiniški i »a » '» t* l»vė steigiamajam su-
nnostoliai nuosavybėse. Dau- « i r i n k i n i e i S ^«»<*™ki P«*t* 

ir pravesta tvarka . 
Visoj centrai ė j Vokietijoj 

streikai žymiai mažėja. 

Moterys organizuojamos. 

gelis krautuvių ir namu ani-
* \.. I -o. 

plėšta. Daugelis namu tie
siog apgriauta . 

jos. apleido VVeimar ir iške 
liavo namo, TTvVuVliaiiriu. 

J inai rytinėj Prūsijoj orga-
Labjansia nukentėjusios n ižuos moteris, kurioms bu* 

vietos aplink Ale.\anderplatz. pavesta apsaugoti savo rube-
kur buvo didžiausieji susirė- žius nuo rusu bolševiku. 

Chicagoje yra daugelis bolše-
vikizmo šalininkų 

CHICAGOJE SUSEKAMAS 
SUAKALBIAVIMAg PRIEŠ 

VYRIAUSYBĘ. 

' i ' 

Washington, kovo 11. — 
Teisminis pastos depar tamento 
generalis ats tovas Lamar va
kar senato komitetui indavė 
memorandumą apie bolševi
kišką veikimą Suv. Valstijose. 

Memorande sakoma, jog in-
dustrijalistai (l. \Y. AY.), a-
narchistai , socijalistai ir kiti 
aniems artimi gaivalai yra su
sijungę vienam dalyke veikti 
išvien. 

Tasai dalykas — tai su-
griaut i dabart ine šalies vy
riausybę per kruviną revoliu
ciją ir įsteigti ėia bolševikiška 
respubliką. 

Tie radikaliai gaivalai tuo 
tikslu rimtai suokalbiauja. 
Suokalbiavimo visas lizdas v-
ra Chicagoje. 

Lamar faktais tą prirodo. 
Paduoda iš t raukas iš 9 radika
lą laikrašėią, išleidžiamą Chi
cagoje. Tie laikraščiai leidžia
mi kalbomis: anglų, ispanų, 
rusų, italu, žydų, bulgarų ir 
ungarų. 

Tie laikraščiai labai aštr iai 
kovoja prieš darbininkų ' ' ve r 
gi ją", šaukia darbininkus su
kilti prieš buržujus, įsteigti 
t inkamas revoliucijines orga
nizacijas ir šalies valdžią pa
imti savo rankosna. 

Tr kiekvienas laikrašt is jgi-

na dabart inę rusų bolševikų 
valdžią, katra, anot jų, esanti 
pavyzdingiausia valdžia. 

Visi jie šaukia darbininkus 
pakilti kruvinon revoliucijom 

.Vežinia ką pradės senato 
komitetas, turėdamas rankose 
tokius dokumentus. 

DEBS TURI EITI KALĖ-
JIMAN. 

Augščiausias šalies teismas 
patvirtino žemesniojo 

nuosprendį. 

' Washington, -kovo 11. — 
Augščiausias šalies teismas 
vakar patvir t ino žemesniojo 
teisino nusprendimą, sulig ku
rio žinomas Amerikos socija-

j listų vadas Debs nubaustas 
kalėjimu 10 metų. J i s nubau
stus už savo kalbą, kituomet 
pasakytą mieste Canton, O., 
Su tąja savo kalba j is per
žengė " e s p i o n a g e " įstatymą. 

BALFOUR ATSISAKYS 
NUO VIETOS. 

"VVashington, kovo 12.—Prieš 
senato komitetą andai apie ru
sų bolševikizmą liudijo ame
rikoniško Raudonojo Kryžiaus 
pulkininkas Robins,e kurs ki
tuomet buvo pasiųstas Rusijon 
su misija. 

Pulk. Robins kalbėdamas 
apie bolševikus, šituos pripa
žino gerais žmonėmis. Tr ste
bėjosi, kodėl Washingtono 
valdžia neįtari pripažinti jų 
valdžios. 

Savo liudijimais jis užkabi
no amerikonišką ambasado
rių Rusijoje, Francis , kuris 
vieši Amerikoje. 

Ant rytojaus komitetas tad 
pakvietė prieš save ambasa
dorių Francis . Šis nupeikė bol
ševikizmą ir pažymėjo, jog 
pulk. Robiną perdaug susiben
dravęs su Leninu ir Trockiu ir 
todėl j is norįs, kad mūsų vy
riausybė pripažintų bolševi
kišką valdžią. 

Pulk. Robins sekančią dieną 
sugrvžo Washingtonan ir dar 
daugiau žinių padavė komi
tetui apie ambasadorių ir bol
ševikus. 

Robins dokumentais prirodė, 
jog ambasadorius senai buvo 
miluti* \\*t» pripažinti bolševi
kų valdžią, ir apie tą buvo 
pranešęs patiems bolševikilius, 
bi tik j ie nesitaikintų su Vo-» 
kietija. 

Pa t s ambasadorius pulk. Ro
bins kartą buvo pasiuntęs 
Maskvon pas bolševikus tary-
bosna taikos su vokiečiais rei
kale. 

Be savo ambasados žinios 
ptilk. Robins nieko neveikęs su 
rusu bolševikais. * 

PARYŽIUS, kovo 11. — 
Vyriausioji talkininkų karės 
taryba galutinai apsprendė 
militarines sąlygas Vokietijos 
išginklavimui. 

Sulig tų sąlygų Vokietijai 
per 12 sekančių metų bus leis
ta palaikyti tik 100.000 armi
ja. 

DARBAS PRIEŠINGAS AL
GŲ SUMAŽINIMUI. 

Papigintas pragyvenimas ne
turi nieko bendra su algomis. 

„ ^ „3t « 

Washington, kovo 12.—Ame
rikos" Darbo Federacijos sekre
torius Morrison paskelbė, jog 
darbininkų algos nekuomet 
negalės but sumažintos, nežiū
ri nt žmonių pragyvenimo at
pigimo. 

Šalies vyriausybė yra suma-
niusi kokiuo nors būdu įmo
vei kiaus papiginti lūaisią ir 
kitokius žinomu pragyvenimui 
reikalingus .iaiktus. Sako, 
kuomet tas butų įvykinta, tuo-

Berlynas, kovo 12.—Po visųjmet butų galima sumažinti ir 
nepasisekimų, bolševikai, ro- darbininkams algas, 
dos, jau buvo išsisklaidę, išsi- Am. 1). Federacijos sekreto-
slapstę ir aujrimę. Bet štai pra- rius tvirt ina, jog taip negali 

BOLŠEVIKAI IR VĖL BUVO 
PAKIL? BERLYNE. 

Bet tuojaus juos apmalšina 
valdžios kariuomenė. 

Maskva - tikra 
bepročių įstaiga 

Nėra jokių religijinių apeigų 

eitą sekmadienį • nerikėtai ir 
vėl jie pakėlė miesto gatvėse 
terorą. 

but ir nebus. Nes ką darbinin
kai turi iškovoję, tą turi ir 
pasilaikyti . Kitaip pakiltų tik 

Per visą- dieną įvairiose mie- bereikalinga betvarke 

SULAIKYTA SKRAIDUO
LIŲ DIRBIMAS. 

Karėes laivyno sekretorius iš
keliauja Europon. 

Washington, kovo 12.—Ka
rės laivvno sekretorius Da-
niels sustabdė visus darbus 
prie naujų skraiduolių staty
mo. Norima pagalvoti apie ki
tokius s tatymo pienus. 

Sekretorius su savo patarė
jais tais reikalais iškeliauja 
Europon. Tenai pasimatysiąs 
su savo admirolais—Benson ir 
Sims. I r tik sugryžus bus im
tasi išnaujo darbo prie laivų 
statvmo. 

Norima pagamint i parankes
nius, greitesnius, naujojo tipo 
laivus. 

sto dalvse sekė susirėmimai. 
Bolševikai išpasalų užpuldinė
jo ir žudė valdžios kareivius. 

Tą dieną irgi suimta dauge
lis bolševikų. ' 
* Sulig karės ministerio Noske 

įsakymo visi nutverti plėšikai 
tuojaus sušaudomi. 

Daugiau 250 sužeistų nuga
benta i įvairias ligonines. La-
vonai paimta į lavoninyčias. 
Tarpo sužeistų yra daugelis 
moterių ir vaiku. 

Valdžios kareivini suėmė 
viena moleri su bolševikiškais 

4. C 

ženklais. Pasisakė, kad jinai 
nužudžiusi apie 20 nebolševikų 
žmonių. 

Praeitą pirmadienį mieste 
dalimis atnaujinta komunika
cija. 

Pragyvenimas gali atpigti . 
Bet darbininkų algos negali 
but mažinamos. Taip tvirt ina 
daugelis darbo žinovų. 

POINCARE APLANKĖ RU
MUNIJOS KARALIENC. 

NELEIDO BEDARBIAMS 
PARODAVIMO. 

Tuo tikslu yra pagaminta ka
riuomenė. 

Buffalo, N. Y., kovo 12. — 
Pirm kokios savaitės laiko a-
pie 200 bedarbių vyrų numar-
šavo į city hall ir pareikalavo 
darbo. Reikalavo pradėt i vie
šuosius darbus, pr.e kurių jie 
galėtų gauti užsiėmimą. 

Tomis d imomis bedarbiai \ 
buvo surengę parodavimą. 
Bet policija neleido daryt i pa-
rodavimo, prisibijodama riau-
šųi. 

Tarpe bedarbių pakilo neri
mavimai. Miesto majoras Buck 
konreravo su adjutantu gen. 
Berry. Šis pažadėjo tuojaus 
miestan pris tatyt i 5,000 kuriuo 
menės, jei pakil tų suirutės. 

Bet kol-kas kariuomenė ne
reikalinga. 

Paryžius, kovo 12.- -Čionai 
ir laikraščiai daug rašo ir žmo
nės kalba apie Rumunijos ka
ralienę, kuri čia vieši su tri
mis savo paaugusiomis duktė-
rmus gražuolėlėmis... Sakoma, 
karalienė čia atkeliavusi Ru
munijos reikalais. Kiti kitaip 
kalba, liene supaisyti tas vi
sokias kalbas. , 

Gana to, jog andai Prancū
zijos prezidentas Poincare ka
rai ienės pagerbimo! surengė 
pokylį savo rūmuose. (Ji užva
kar jis ją aplankė viešbutyj 
Ritz, kur karalienė apsistojusi. 

Karalienė pasakojasi, kad 
jinai nuo karės pradžios visa 
savo širdimi stovėjusi talki
ninkų pusėje. Tr nekuomet ne
paabejojusi, kad talkininkai 
laimėsią karę. 

Karalienė čia naudojasi di-
deliji prancūzų viešingumu. 

NAMINIS ALUS. ' 

Albany, N. Y., kovo 12. — 
New Yorko valstijos legisla-
turai valstijinis senatorius 
\Valters padavė- bilių, sulig 
kurio reikalaujama legalizuoti 
visoj valstijoj alaus išdirbimą 
ir pardavinėjimą. Alus skiria
mas naminiam vartojimui ir 
negalįs turėti daugiau, kaip 
tik 3 nuoš. alkoliolio. 

Ką tas reiškia? J u k visoj 
šalyj pravesta visuotina pro-
hibicija. 

Geneva, kovo 12.—Pabėgė
liai iš Rusijos pasakoja baisius 
daiktus apie žnionių gyvenimą 
po bolševikų valdžia. Pačio
je Maskvoje yra daugiau nie
kas, kaip tik bepročių įstaiga. 

Taip tvirtina liudininkai, 
pabėgusieji iš tos bolševiku 
sostinės. Nelengva žmonėms 
pabėgti iš po bolševikų. Visgi 
atsiranda drąsuolių. I r dauge
liui pavyksta atkeliauti net 
pačion Šveicarijon. 

Tomis dienomis čia atkelia
vęs vienas iŠ Maskvos pabėgė 
lis ve kaip liudija: 

"Maskvoje gyventojų skait
lius sumažėjo ligi vieno mili
jono žmonių. Pirm bolševikų 
mieste buvo apie 3 milijonai 
gyventojų, (lyventojai mirš
ta badu ir nuo bjaurių ligų. 
Žuva jie kalėjimuose ir bolše
viku galabinami. Pabėgimas 
iš ten didžiai apsunkintas. Ne
važinėja traukiniai . 

Kovojama už kritusius arklius 

"Mies to gatvėse kasdien ga
lima pamatyti tragingų regi
nių. Bevažiuojant iš alkio 
krinta arklys. Kaip bematai 
susibėga pulkai išalkusių šu
nų ir drasko stipeną, riejasi. 
Raudonoji gvardija tą regini 
apstoja su revolveriais ir ne
prileidžia žmonių, kurių tuo
jaus susirenka minia, kad pra
ginti nuo arklio šunis ir pačiai 
pasinaudoti arkliena. 

"Retkarč ia i s prie kritusio 
arklio gatvėje laiku neatvyk
sta raudonoji gvardija. Tuo
met vyrai ir moterys susibė
ga su peiliais, gainioja šunis, 
pjausto arklieną ir nešasi na
mo. 

Tai socijalistiškas "rojus*V 
"Socijalistai visais laikais 

žadėjo žmonėms duoti savo 
" r o j ų " . Dabar tas socijalistiš
kas " r o j u s " gyvuoja Maskvo
je. Tai t ikra lunatikų įstaiga. 
Visokios rųšies lunatikų yra. 
Jų galima sutikti kaip namuo
se, taip gatvėse. 

" K a i p viskas, ta ip ir miru
siu žmonių laidojimas Mask
voje ' ' simacijonalizfiotas.! Boi 
ševikų valdžios lėšomis su
renkami numirėlių . lavonai, 
paprastais vežimais išvežami 
parinkton už miesto vieton ir 
tenai užkasami bendrai duobė
se. * 

"Ne i šiaip, nei prie numi
rėlių nėra jokių religijinių ap
eigų. 

" N e s juk tas negalimas 
daiktas sočijalistiškam "ro ju-

šilt inė smaugia žmones. 
Pareina žinių, jog be bolše

vikų galabinimo Maskvoje 
<tar ir šiltinė baisiai smaugia 
žmones. 

Tenai 'nėra nei vaistų, nei 
muilo, nei dezinfekcijos prie
monių. Visose gatvėse valkio
jasi gyvulių kaulai, visur bai
siausioji nešvarybė. Turbuc, 
tas patinka socijalistams-bol-* 
ševikams. Nešvarybės ir maras 
puošia jų sostinę. 

Vieną dieną bolševikų val
dininkai sugalvojo kiek nors 
išvalvti Maskvos centralineT 

geležinkelių stotį, kurioj turi 
prieglaudą būriai darbininkų, 
kur jie turi savo guolius. 

Bevalant a trasta keli žmo
nių lavonai. Tie žmonės jau 
senai mirę nuo šiltinės. Šalę 
tų lavonų gyvi žmonės gulė
davo ir miegodavo. 

Londonas, kovo 12 .— K a i p 
tik bus padary ta ta ika, tuo
jaus iš užimamos vietos pasi
t rauksiąs Anglijos užsienių 
reikalų ministeris Balfour. 

Apie tai praneša laikrašt is 
Evening Standard . 

J o vietą, sakoma, užimsiąs 
vyriausybės lyderis lordų bu
te, Curzon. 
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PRINCAS KALTINA BŪVU-1 APSIIMĄS VALGYTI PUR-
SĮ KAIZERĮ. i VUS, BI TIK APSISAU-

GOTI KARĖS. 
Londonas, kovo 12.—"Tame j 

negafi but jokios abejonės, j Phoenix, Ariz., kovo 12. — 
kad už tą karę pirmoje vieto- Vietos legislaturos bendram 
je yra kaltas buvęs Vokietijos susirinkime kalbėjo Suv. Val-
imperatorius. J o troškimas bu- stijų viee-prezidentas Thomas 
vo vesti kuoaštriausią, be jo- R Marshall. 

• 

kio gailestingumo barbarišką Kalbėdamas prisiminė ir tau
tų sąjungą. Pasakė, jog jis ne
varąs jokios kampanijos už tos 
sąjungos konstituciją. 

Bet pažymėjo, kad jei tautų 
sąjunga panaikysianti kares 
ateityje, tai busiąs išganin-

»i karę 
Taip tvir t ina Monako prin

cas, anot laikraščio Mail ko
respondento pranešimo. 

PLENUOJAMA APIE MIL 
ŽINIŠKUS ŠUNE

LIUS. 
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Sutorpeduotas transportas Covington palengva grimsta jūrių dugnan. Jį sutorpedavo 
vokiečiai liepos 2, 1918 m., už 100 mylių nuo Prancūzijos pakraščių. Covington plaukė į 

Ameriką. 

Londonas, kovo 12.— Pran
cūzijos ir Anglijos vyriausy
bės jau sutikusios prakasti 
tunelį po jūrėmis tarpe Ang
lijos ir Prancūzijos. Šiandio 
specijalė komisija tik aptar ia 
visas smulkmenas. 

Taippat kalbama apie tune
lių prakasimą po Gibraltaru 
ir Bosforu. Tais tuneliais Eu
ropa butų sujungta su Apri-
ka ir Mažąją Azija. 

giausias daiktas. 
Vice-prezidentas matęs su-

gryžusius karės subjauriotus 
mūsų kareivius. Pasakė, jog 
karė y ra t a ip baisi, jog jis ap
siimąs valgyti purvų, negu su
laukti kitos tokios karės. 

GAISRAS MORRISONO 
VIEŠBUTYJ. 

, Vakar Morrisono viešbutvj 
buvo pakilęs gaisras. Apie 30 
merginų apsvaigo nuo durnų. 
Kitokių nelaimių nebuvo. Gais
ras padaręs $75,000 nuostolių. 
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miiHiiiimiiiiMimiiiiiiiimimiiiiimiiiii | visokiu seimų? I r <lav norime 
jų daugiau? Del musų libera
lų srovės smukimo g*k mes 
turime šaukti seimą ir paskui 
tenai sustiprinti tą srovę? 

Gana liberalų laikraščiams 
kurstyti žmones! Taikos kon
ferencija ir visas pasaulis žino 
mūsų troškimus ir Lietuvos 
reikalavimus. Tą visa parem
kime ne savo seimais, bet pini
giukai. Xes seimai suėda dau
gelį pinigą, Perdažnųs seimai 
tik prajuokina svetimtaučius. 
Tuo tarpu nuo svetimų tautų 
mums yra reikalinga užuojau
ta, sųjausmas, bet ne pajuoki
mas. 

Nereikia seimo, kokio libe
ralai taip daug pasiilgę. 

LIETUVIŲ KATAIiIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Lina ka»lu II.Į išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
M ctanis • • $5.00 
Basei Metų $300 

Prenumera ta mokast iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
a d r e s a s . Pinigvi i g e r i a u s i a , s i ų s t i i š p e r -
kant kra-soje ar exprese "Money Order" 
arba įdedant pinigus J registruotą 
laiško.. 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 461 h St., Chicago, III. 

Telefonas McKinley 6114 
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Tik Seimo ir Seimo. 
Musų liberalai ir vėl pasi

juto neturį jokios iutakos A-
merikos lietuviu visuomenėje. 
Neturint iutakos, smunka ir 
paskutinė jų viltis vadovauti 
tautiškuose darbuose. Tad 
šiandie jų laikraščiai be palio
vos ir šaukia, kad Amerikos 
lietuviams reikalingas ir dar 
vienas visuotinas seimas. 

Bet su vienų laikraščių šau
ksmu jie nieko nepesa. Tau ji«' 
siuntinėja savo agentus į kata
likiškų organizacijų susirinki
mus. Tie agentai kursto katali
kus pakelti halsą seimo reika
le. 

Po šito liberalai savo laik
raščiuose stambiomis raidė-
mis pažymi, kad ve, girdi, ir 
patys katalikai reikalaują su
šaukimo seimo. 

Liberalai sau visą išganymą 
mato tik seime. Jie mano, jog 
įtik seimas galįs sustiprinti jų 
baigianti nvkti autoritetą. Tik 
seime jie mato išsigelliėjium. 
Tik su seimu jie tikisi kiek-
nors sustiprinti susmukusią 
savo srove, savo tuščius fon-
dus, savo vaidą. 

Ve kam jiems seimas yra. 
reikalingas. 

Bet plačioji lietuvių visuo
menė tegu nesileis apdumti a-
kiu saldžiais literai u žodžiais. 
J ie seimo sušaukimą priden
gia svarbiais tautos reikalais, 
svarbiuoju momentu. <Ji*patys 
apsimeta didžiausiais patrijo-
tais. Kcimo sušaukimui jie ne
sigaili nieko. 

Bet ar reikalingas seimas? 
Tautos laisvės ir neprigul-

mybės reikalais jis nereika
lingas, nes iŠ to nebutų jokios 
naudos visuomenei, nei Tėvy
stei Lietuvai. Visuomenė iš
leisti] krūvą pinigu niekais. 
Tuo tarpu šiandie kiekvienas 
centas mūsų tautai reikalingas 
ir brangus daiktas. 

Seimas neduotų jokios nau
dos Lietuvai. .Ves Lietuvos 
reikalais šiandie darbuojasi 
pati Lietuvos vyriausybė per 
savo atstovus. Tais reikalais 
darbuojasi ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos atstovai. Tą at
stovybę mes šiandie remkime 
pinigiškai ir vis daugiau pini
gų duokime tam tikslui. 

TTž mus turtingesnės kitų 
tautų išeivijos Amerikoje ne
daro jokių dažnų savo seimų. 
Joms užtenka vieno arba dau
giausia dviejų visuotinų sei
mų. 

Gi kiek mes turėjome savo 

Gražus Pavyzdis. 
Dayton., Ohio lietuviai Lie

tuvių Tautos šventėje, t. y. 4 
d. kovo susirinko į parapijos 
svetaine kuoskaitlingiausiai. 
Jie ne vien linksminosi pasi
naudodami Užgavėnėmis, bet 
ir tautos reikalais rūpinosi. 

Jie sustatė gražią rezoliuci
ją augių kalboje, pažymėdami, 
kad Lietuva organizavo savo 
vyriausybe, kildama iš griu
vėsių, kuriuos triobų vietoje 
paliko pasitraukdamos rusų ir 
vokiečių kariuomenės. Lietu
vos ministerija tapo pripažin
ta' visų tos šalies gyventojų. 
Bet bolševikai briaujasi ant 
mus tėvynės trnkdvdami ra-
mn jos kilimą. Todėl davtonie-
čiai protestuoja prieš bolševi
kus. Lenkai siūlosi apginti 
Lietuvą nuo bolševikų, bet len
kų tikslas yra pavergti, o ne 
paliuosuoti mūsų tėvynę. T>elto 
daytoniečiai protestuoja prieš 
lenkus. J ie protestuoja taip-gi 
ir prieš vokiečius. 

Pažymėtina davtoniečiu re-
aoliueijos dalis, kur kalbama 
apie lenkus. Joje aiškiai pasa
kyta, kad lietuviai yra priešin
gi visokiems susivienijimams 
su Lenkija, ir kati tegul lenkai 
neiškreipia tų lietuviškų jaus
mų, kalbėdami apie mus santi-
kius taikos taryboje. 

Daytoniečiai prašo ekono
minės, karinės ir dorinės pa-
geibos Lietuvai iš Amerikos, 
ypatingai, kad valia butų šito
je šalyje organizuoti lietuviš
kus legijonus, t. y. kariuomene 
ir siųsti ją į Lietuvą. 

Anglišką šitų rezoliucijų tek
stą paduodame kitoje vietoje, 
kad juomi galėtų pasinaudoti 
ir kitų kolonijų lietuviai, jei 
kartais patys nenorėtų susta
tyti savojo. 

Geriau yra rezoliucijos tek
stus sustatvti saviškai ant vie-
tos, bet gulima pasinaudoti ir 
kitų sustatytais tekstais. Tik 
reikia neužmiršti pasiųsti ta* 
rezol iueijas Prezidentui 
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Amer. Lietuvių Karieomene. 
Kariuonenės reikalą, lietu

viams Lietuvoje visi mato. 
Tautos neprifulmybė visiems 
brangi, o be kariuomenės ta 
neprigulmybė neįvyks.Ar bol
ševikas ar lenkas pagriebs mųs 
žemę ir mQs gimines padarys 
savo vergais. Tai nėra k% gai
šinti laiką; p*irodinėjant ka
riuomenės reikalą lietuviams. 

Lietuvių kariuomenė turi 
telktis pačioje Lietuvoje, bet 
tenai yra daug klinčių. Negali
ma sudaryti kariuomenės tada, 
kada du priešu iš dviejų šonų 
jau apima žemę. Tada parosi 
t iek su i r imo ir n e r a m u m o , kad 
visai negalima tvarkingai veik
ti, o be tvarkos nesusidaro ka
riuomenė. 

Ką mes galime padaryti. 

Amerikoje mums iš niekur 
nėra pavojaus. Čia turime už
tektinai laisvės ir ramybės; 
čia galime sudaryti ir kariuo
menės. * • 

Skaitykime, kad mųs čia yra 
pusė milijono. Paprastai iš 
šimto vyrų nesunku yra suda
ryti penkiolika kareivių. Turė
dami penkis tūkstančius šimtų 
žmonių turime pustrečio tūks
tančio šimtų vyrų. Paliekant 
85 VATUS iš kiekvieno šimto 
ramiesiems darbams, penkioli
ka turime tokių, kurie gali tap
ti kareiviais. Tokiu būdu Ame
rikoje tarp lietuvių yra med
žiagos 32 tūkstančių vyrų ka
riuomenei. Tokio didumo bū
va maždaug korpusas. Nors 
rusiški korpusai būdavo dusyk 
didesni, o Amerikos lavinimo 
korpusai būdavo dusyk dides
ni ir už rusiškuosius, bet mums 
geriau tiktų prancūzų ir vokie
čių payyzdis, t. y. korpusas iš 
30 maždaug tūkstančių vyrų. 

Jeigu mums pasisektų šičia 
Amerikoje sutelkti tokį korpu
są, jį aprūpinti ir išlavinti kaip 
buvo aprūpinti ir išlavinti vo
kiečių bei prancūzų korpusai, 
tai nuvažiavę su tokia kariuo
menė į Lietuvą lengvai ją ap
gintume nuo bolševikų. Tada 
naminė lietuvių kariuomenė 
apsidirbtų su lenkais. 

gynė laisvės ir aeprigulmybės. 
Humbugu ar bfiofu duodasi 

prigauti tik kvarilesnieji. Mes 
negalime statyti 'amerikiečius 
kvailesniais už mųs. Tai butų 
neteisingas užgauliojimas jų. 
Neprigausime savo bliofu nei 
bolševikų, nei lenkų. Jug .jie 
turi savo agentų Amerikoje. 
Tie praneš kam reikia, kad čia 
rengiasi ne kariuomenė tik 
bliofas. Nukeliavusi į Europą 
nnjs bliofinė kariuomenė sprog 
tų susyk. Bliofo negailėtų, bet 
ta bliofinė kariuomenė susidės 
iš žmonių, o jų kraujas yra 
b r a n g u s . 

Jeigu mes užsiimtume blio-
fais, o ne tikrais darbais, tai 
nei Amerika negalėtų apseiti 
su mumis kaip su rimtais žmo
nėmis, o nerimtiems žmonėms 
ji nesirupįs neprigulmybės ir 

ės. 

v. I evas ir 

Dirbkim ištikrujų. 

Atsiranda iš mųs balsų gar
siai ir smarkiai pritariančių 
kariuomenei, o tvlomis sau 
mintijančių, kad tai tik blio
fas, hunibngas, arba kitokia 
apgaulė. Jeigu ir mes mintytu
me taip, tai kiekvieno pado
raus žmogaus priedermė butų 
netik neprisidėti prie mųs, bet 
dar viešai paskelbti mųs ap
gaulę. Jug jį ne vieną vyrą iš
trauktų iš jo šeimynos, sugai-
šytų ( jam darbą ir laiką, o 
nieko naudos niekam nebūtų. 
Humbuginė kariuomenė nie
kuomet nei vienai tautai neap-

Lenkai suprato popežiaus 
reikšmę pasauliniam tautų gy
venimui, todėl rūpinosi gerai 
apstatyti savo reikalus Rvme 
pas Šv. Tėvą. Lietuviai kartais 
dar tebeserga ta klaida, kad 
jų reikalus turi aprūpinti 
kiti ir pyksta kitiems to nepa
darant. 

Lietuviams savo reikalus už-
mirštant, o lenkaites besirūpi
nant juos sugadyti gana ilgą 
laiką šv. Tėvas neturėjo už-
tektinių žinių apie Lietuvą. 
i M paskutiniais dviem metais >niais. 
mųs reikalai labai pagerėjo 
Vatikane. 1917 m. Lietuva ten 
tapo pripažinta kaipo atskira lapkričio,!90o m.,Vilniaus vy 
tauta; todėl jai Benediktas XV 
paskyrė aukų rinkliavą 20 ge
gužio. 

Dar metams nepraslinkus 
po to Šv. Tėvas ėmė rūpintis 
Vilniaus vyskupu. Lenkai no
rėjo, kad tą augštą vietą už-

Trumpai sakant bliofinis ka
riuomenės rengimas yra Ame
rikai užgaulingas, savyje nedo
ras, įstojantiems pražūtingas, 
Lietuvos laisvei kenksmingas. 
Mųs rengiamoji kariuomenė 
turi būti rimta ir jos rengi
mas turi būti rimtas tautos 
darbas. 

Žaislinė kariuomenė. 
Kariuomenė yra ne vien ga

lingas, bet ir gražus daigtas. 
O gražiais daigtais žmonės 
mėgsta gėrėtis ir žaisti. Ka-
ruomenės organizatoriai daž
nai įpuola į klaidą, kad rū
pestingai įvykdina ta visa, kas 
pakelia kariuomenės gražumą, 
o mažiau aprūpina tuos daig-
tus, kuriais kariuomenė pasi
daro geriausiai tinkanti savo 
pirmajam tikslui—kovai. 

Pradžioje devyniolikto šimt-
mečio lenkai turėjo neperdi-
džiausią, bet" gerą nuolatinę 
kariuomenę. Sulig Vienuos kon 
greso sutarties, caro Povylo 
suims Kostantinas tapo kara
liaus vietininku Lenkijoje. J is 
buvo išėjęs kariškus mokslus 
kaip reikia ir šiaip buvo ne
kvailas žmogus. Bet jis nebu
vo giliai protaujantis karinin
kas. Begalo mėgdamas ir nuo
lat lavindamas lenkų kariuo
menę, jis labiausiai mėgo gro
žybės žvi l$sn i us. 

Tos kariuomenės generolai 
ir jų štabai ir šiaip oficieriai 
buvo lenkai. I r jie labiau rū
pinosi gražumu negu tikslin
gumu savo kariuomenės. Kad 
paskui tai kariuomenei atsėjo 
pildyti jos tikrieji uždaviniai— 
būtent Lenkijos išvadavimas 
iš po Rusijos valdžios, gražio-
ji lenkų kariuomenė tapo skau
džiai sumušta. Tą padarė ne
gražus rusų pulkai. Lenkija li
kosi po Rusijos valdžia. 

(Daugiau bus.) 

imtų lenkas, arba sulenkėjęs 
lietuvis. Visos pastangos buvo 
įtemptos, kad Vilniaus vys
kupu taptų prelotas Skirman
tas. Buvo kandidatūra vieno 
nesulenkėjusio kunigo lietuvio, 
kuris prisilaiko nuomonės, kad 
Lietuva turi būti Viena vieš
patija su Lenkija. Šv. Tėvas 
nesvarstė tos kandidatūros 
rimtai. J is į Vilnių paskyrė 

;lietuvį patrijotą, atsargų ir 
protingą vyrą, nesuskrišusį su 
lenkais'jokiais politikos žvilg-

Dar niekas nepažymėjo ši
to žingsnio reikšmės* Nuo J! 

skupu buvo baronas Edvardas 
Roppas. Rusų valdžia jį išvarė 
1907 m., bet Šv. Tėvas nepri
pažino to neteisėto prašalini-
mo. Tai-gi caro valdžiai su-

Bet Šv.i Tėvas to nepadarė: 
J . E. Edv. Roppą pakėlė ar
kivyskupu ir paliko Petrogra
de. Ropp'as butų malonėjęs 
grįžti į Vilnių, nes nuo Petro
grado jis atsisakė 1906, bet Šv. 
Tėvas dabar nenorėjo, kad i 
Vilnių grįžtų nelietuvis vys
kupas. 

Kas buvo matyt iš apsėji-
mo, tą suformulavo Valstijos 
Sekretoriaus padėjėjas arki
vyskupas Bonaventūra Ceretti 
kalboje su dviem Amerikos 
kunigų delegatais 27 vasario, 
1919. [ Vilniaus polonizavimą 
Vatikanas žiuri, kaip į daigtą 
blogesnį už absurdą. 

Šv. Tėvas Lietuvai pripa
žino visas tautos teises. -Jei 
jis dalyvautų Taikos Kont'e-

PRANEŠIMUS WASH-
IRTftNO. 
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Nors Lietuvos priešai atkar
toti nai ant Lietuvos užpuldi
nėja, nors jie griebiasi įvai
riausių priemonių Lietuvą pa
vergti, vienok jie netik kad sa
vo tikslo neatsiekia, bet tos jų 
pastangos plačiau lietuviams 
akis atidaro ir paskatina prie 
smarkesnio darbavimosi del 
Lietuvos laisvės. Kaip nmtom, 
pasekmės yra priešingos negu 
Lietuvos priešai tikėjosi: Lie
tuvos gyventojai priėjo prie 
supratimo, kad tiktai vienybė
je yra galybė ir nors tuo lai
ku prašalinę savitarpinius ne
susipratimus, griebėsi prie 
atstatymo Lietuvos valstijos. 
Lietuvos kariuomenė jau bai
gia vyti lauk bolševikus iš Lie
tuvos, o lenkams kietai sus
paustą kumštį parodė. 

Sprendžiant iš vėliausių pra
nešimų, matyt, kad jau viduji
nė tvarka pusėtinai'įvykdinta. 
Įsteigtas Valstybinis bankas, 
kuris jau spėjo sudaryti 100,-
000,000 markių (skaitant vo
kiškais pinigais) kapitalo. 
Pačtas jau pilnai sutvarkytas 
ir veikia visuose Lietuvos 
kraštuose. Leidžiama Lietuvos 
pinigai, nors šiuo tarpu jų 
kursas pusėtinai nupuolęs. 
Lietuvos gyventojai apsidėjo 
mokesčiais, kad tokiu būdu pa
gelbėjus valdžiai pasekmingiau 
šalį sutvarkyti ir ją nuo prie
šų apginti, atsakančiai apžiū
rėtą kariuomenę užlaikant. 
Lietuvos kariuomenė organi
zuojama vien iš parinktųjų. 
Norintis kariuomenėn pastoti 
privalo parūpinti paliudijimą 
nuo žymios ypatos, kad jisai 
yra doras, blaivus ir geras tė-
vvnainis. Lietuvos valdžia mo-
ka algas savo kareiviams, po 
šimtą markių į mėnesį. Kurie 
kareiviai turi šeimynas, tiems 
dar pridedama po penkiasde
šimts markių į mėnesį šeimy
nos užlaikymui. Kaip matom, 
Lietuvos kariuomenė yra gerai 
organizuojama, gerai aprūpi
nama todėl ir nestebėtina, kad 
taip puikiai sekasi vyti lauk iš 
Lietuvos užpuolikus. 

Žemiaus paduodame Prūsų 
lietuvių laišką į Lietuvos Ta
rybą, kurio kopija tik ką gr*„-
vom. Nors yra pusėtinai suvė
luotas vis vien spaudon jį 
paduodant, nes yra svarbus 
dokumentas begalo svarbaus 
ir pažymėtino nuotikio Lietu
vos istorijoje ir kaipo su to-
kiuo visuomenė privalo gerai 
susipažinti. 

(Vertimas vokiško teksto) 

l>apkr. Ui, 1918. 
Prezidentui Valstijos Tarybos, 

p. Antanui Smetonai, 
Vilniuje. 

Šiandie tapo įsteigta mieste 
Tilžėje "Tautine .Taryba" 
Prūsų Lietuvos, kurios pirmi
ninkų yra Dr. Oaigalaitis. Val
dyba tol i aus susideda iš Vik-
toro Gailiaus, Erdmanno, Si
monaičio ir Jono Vanag-ičio. 

Didžiausias tikslas yra pri
sijungimas Prūsų Lietuvos 
prie Didžiosios Lietuvos. 

Veik tik aplinkybės leis, mes 
lauksime paramos nuo Valsti
jos (Vilniaus) Tarybos. Tuont 
tarpu mums butų labai svar
bu žinoti; kaip į šį skyrimąsi 
Prūsų Lietuvos žiuri Wilso-
nas, Anglija ir Prancūzija* 

Su dideliais linkėjimais 
(pasirašė) V- Gailius, Erd-
mann, Simoneit ir J . Vana-
gaitis. 

Sekantis yra laišjcas nuo p. 
Klimo, Lietuvos Valstijos Ta
rybos nario, kuris dalmr ran-

dalyvauti taikos konferencijo

Amerikos l ietuvių Tarybos 
Vykdomajam Kom. Pirm. 

p. f. jTaruševiČhii, 
Washingtone. 

Labai man malonu gauti 
progos po tiek metų Tamstai 
parašyti keletą žodžių del ben
drų mūsų reikalų. Dabar aš 
esu Berne ir laukiu leidimo į-
važiuoti Paryžiun, kur drauge 
su užsienių reikalų ministeriu 
prof. Valdemaru ir p. Galvan
ausku esame Lietuvos valdžios 
įgalioti ginti prieš taikos kon
ferenciją Lietuvos nepriklau
somybę ir jos interesus. Skur
du tik darosi, kad ne visi lietu
viai šiuo momentu moka su
prasti musų istorinės valan
dos svarbumą ir rimtumą ir 
vietoj bendrų reikalų ima lei
stis į asmenines painiavas. Pa
našių dalykų deja mes turime 
ir dabar Paryžiuje. Amerikie-
čįii Tarybos visos Lietuvos vi
suomenės vardu prašyčimt to
dėl, kad jie rimtai žiūrėdami 
į valandos rimtumą, avgščiau 
atsistotų m atskirų asmenų 
santikius ir per juos visi kaip 
vienas remtų musų bendrą by
lą nepriklausomybei su Vil
niaus sostine apginti. Nes tai 
fjdlima tik dabar arba nieka
dos. (Mųs pabraukta. "Drau
go" Red.). 

Berne mes turime dabar į-
steigę spaudos biurą, kurs tu
ri platinti po spaudą tikras, 
teisingas žinias apie Lietuvos 
kuriamąjį darbą. Todėl 
prašome jumis vaduotis 
musų reikalui. Musų žinios 
eina daugiausia Šveicarijos 
agentūros firma (as. (L. P. 
B.). Senasis Lausanos infor-
macijinis biuras, jei dar ne-
likvidavosi, palieka visai pri
vatinė įstaiga, kuri neturi ry
šių nei su valdžia *iei Taryba 
Lietuvoj- Mes nenorime šalin
ti žmonių nuo l>endro darbo, 
jeigu jie moka ir pasižadėję 
tikrai pildo kas yra mušu val
džios nurodoma ir kas dera 
bendriems valstybės tikslams; 
bet mes negalime suvaldyti 
dažnai atskirų žmonių, kurie 
perdaug saviškai £iuri į savo 
darbą ir nekartą kenkia bend
ram reikalui. Tai yra tikra bė
da. Bet mes esame tikri, kad 
platesnioms lietuvių masėms 
remiant dabartine Lietuvos 
valdžią ir josios organus, 
mums* turi pasisekti sudaryti 
vieną atsakomą ir bendrą 
frontą, kuris iš prieš apgintų 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Atsiprašau, kad urnai suži
nojęs apie proga parašyti 
Tamistai laišką, nesuskubau 
daugiau painformuoti apie 
stovį. Lauksiu kitos laiminges
nės progos. Tuo tarpu, viso 
labo. 

Skaitant p. Klimo laišką 
matvt, kad tai rašė Lietuvos 
sunūs, kuriam tėvynės likimas 
už vis labiausia rupi. Ypač jo 
laiškas turėtų atidaryti ausis 
ir akis Amerikos lietuviams 
socijalistanis, nes p. Klimas 

JOMS R UTIVOS. 
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MOTtf lAKOPBfKAI. 
Jutgit Kab l io* 

Pulkininkas Jurgis Kubilius 
gimęs 1875 m. kovo 10 d. (ta
tai eina 43 metus) Armoniškių 
kaime, Liudvinavo par.,Kalva-
rijos pav., Suvalkų gub. • 

Pradžią mokslo gavo Liud
vinavo mokykloje. Paskui mo
kės Marįjampofes gimnazijoje, 
Seinų kuuigu seminarijoje ir 
Vilniaus kiiro mokykloje, kurią 
ir išėjo 1902 im 

Visą laiką tarnavo oficienu 
Gardine. J pabaigą Japonų 
karo buvo Chimiose. Gi šitą 
pasaulinį karą ištisą, nuo pat 
pradžios, prakariavo apka
suose vokiečių ir rumunų fron
tuose. 

1916 m., tebetarnaujant, pa
keltas pulkininku ir per metus 
butų buvęs generolas, kad ne 
iširimas rusų kariuomenės. 

Formuojantis lietuvių ka
riuomenei, buvo viršininku vie
no trijų. Atsarginių lietuvių 
pulkų, stovėjusio Smolenske. 

(Iš " K A . " ) . 

reneijoje, tai jo balsia turėtu 
griuvus išrodė labai patogu uie už savo nepriguhnybę be dasi Šveicarijoje ir važiuoja 
grąžinti vysk. Roppą į Vilnių, abejonės. Prancuzijon, nes yra išrinktu 

demokratų partijos vadų. 

Liet. Informacijos Biuras. 

Whereas, Lithuania has al-
ready organized a government 
which is supported by all in-
babitants of the statė of Lith
uania, and bas also establislied 
various institutions necessary 
i'or the cultural development, 
and 

Whereas, Invasion of Boi-
sheviki liordes interfere -with 
the peaceful development of 
the statė of Lithuania, and Po-
lisli intrigues to invade Lith
uania under the pretext of 
proteeting the people of Lith
uania* from the Kolsheviki, 
compels tlie Lrthuanians to 
take up arms and resist the 

OinAvelcome, invaders, Jeaving 
cultural work abandoned. 

Therefore Be I t Resolved, 
That we, the Lithuanians re-
siding in the city of Dayton, 
Ohio, assembled to celebrate 
our "Lithuanian National 
D a y " do hereby most vigor-
ously prdtest against Polish, 
Bolshevik and German inva
sion of Lithuania, and 

Be It Resolved, That we once 
more declare to the world that 
we are eategorically opposed 
to the union with Poland, and 
this should not be misrepre-
sented by the Poles, or their 
proponents at the peace con-
ference, and 

Be It Also Resolved, That 
we appeal to the United States 
government for moral, econo-
mic and military assistanee to 
Lithuania, and for permission 
to organize Lithuanian legions 
in this country, and to send 
them to Lithuania to assist 
our brothers in the struggle 
with the invaders, and 

Be It Further Resolved, 
That a. copy of these resolu-

vra vienas iš žymesnių sočiai- f tions be forwarded to Presi-

DAYTONO, 0 . LIETUVIŲ 
REZOLIUCIJA. 

Dayton, Ohio, kovo 4., 1919 
m. Štai angliška rezoliucija 
daytoniečių, apie kurią rašyiža 
''Draugo*4 kitoje vietoje. • 

During the celebraticm of 
our 'Lithuanian National Day* 
at a inass-ineeting held in Holy 
Cross hall, city of Dayton, 

resolutions were adopted: 
Whereas, Lithuania endeav-

oring to rise from her ruins, 
after she has been devastated 
by the struggling armieg of 
the belligerent couutries, aįid 

dent Wilson, senators' of our 
statė, and the representatives 
of our distriets. / 
(Signed) 

REV. M. CTBUL8KI, 
Chainnan. 

ANTONI S. VAITKUS, 
» Seeretary. 

NAUJAS DEAUGO KELIAU
JANTIS AGENTAS. 

Pranešame plačiai kataliku 
visuomenei kad 26 d. Lapkri-

ohio, March 4, the foiiowing(čio iaaliejome p. L Pefkevftiy 
atstovauti "Brau§o" reikalui. 
Jam pavedame priiminėti pr*-
MimerafaBr steigti aoenfairas, 
pardavinėti iėrtft ir komas ir 
kotektuoti užlinkusias italas. 
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CICERO, ILL. Įgyvenantiems, jeigu tokie na-

Spaudos Savaitės Komisija 
savo susirinkime kovo 7 d., šiy 
metų, pastebėjo, kad kontes-
tas ne visiems aiškiai supran
tamas. Todėl šiandien atnau
jino kontestę su platesniu iš
aiškinimu, sekančiai: 

Asmenims arba draugijoms, 
lenktiniuojantiems . konteste. 
S. S. Komisijos nariai suau
kojo $75.00. Kadangi minė 
ti komisijos nariai pramato 
nuostolius bile laikraščių re
dakcijoms aukojant bile sumą 
pinigų konteste lanktiniuo 
jantiems, todėl minėtos Sp. 
S. Komisijos nariai suaauko-
jo minėtą sumą, $7">.00, ne sa
vo naudai, bet parėmimui Ka
talikiškos Spaudos ir visuome
nės naudai. 

Minėtus $75.00 gauna trvs 
asmenys, arba trys draugijos, 
gavusieji ar gavusios daugiau
siai balsų. 

Pirmą dovaną gauna asmuo 
arba draugija turintis dau
giausiai balsų $35.00 auksu. 

Antrą dovaną gauna asmuo, 
arba draugija turintis mažiaus 
balsų už pirmąją: gauna dova
ną $25.00 auksu. 

i Trečią dovaną gauna asmuo, 
arba draugija, turintis mažiaus 
balsų už antrą; gauna dovaną 
$15.00. 

Trvs asmenvs, arba draugi 
jos, gavimui minėtų dovanų, 
turi .gauti nemažiau kaip 330 
balsų. 

Jei konteste lenktiniuojan
tiems nepavyktų nei vienam 
gauti iki 350 balsų, tada do
vanos niekas negauna. 

Jeigu pasitaikytų vienam 
asmeniui, arba draugijai gau
ti 352 balsus, antram — 351 
balsą, trečiam — 350 balsu, 
tada tiems visiems trims as
menims, arba draugijoms bus 
užtenkamai balsų, kad gauti 
po vieną iš trijų viršminėtų 
dovanų. 

Jeigu pasitaikytų trims as
menims arba draugijoms gauti 
po lygų skaitlių balsų virši
jančių 351 balsą; tada visi 
trys lenktiniuotojai gauna ly 
gią dovaną, ty. po $25.00 auk
su. 

Jeigu rastųsi daugiau kaip 
trys asmenys, arba draugijos, 
gavusieji lygų skaitlių balsų, 
viršijančių 351 balsą, tada 
visi, turintieji lygi] skaitlių 
balsų, gauna po lygią dalį iš 
$75.00. 

Dabar, rodos, bus visiems 
aišku. 

Kaip gauti balsus \ 
Balsus gauti yra labai leng

va. 
Vienas balsas yra už kiek-

vieną gautą 50c. užrašant bi
le katalikišką laikraštį ne-
trumpiau kaip 6 mėnesiams. 
Toliaus, žiūrėk " D r a u g o " No. 
49, ten rasi lentelę, rodančią 
už ką ir kiek bus gaunama 
balsų. 

Vienas balsas už kiekvieną 
$1.00, už parduotas bile kata
likiškas knygas. 

Taigi, kas gyvas, į darbą. 
Kontestas prasidėjo vasario 

28 d. ir baigsis balandžio 21 
d., 1919 m., ty. antrą dieną 
Velykų, o ne 28 d. balandžio. 
* * e/ *• 7 

Kiekvienas, stojantis į lenk
tynes konteste, turi užsirašyj 
savo vardą ir pravardę L. D. 
S. užeigoje, po nuni. 1447 So. 
50 A ve., Cicero, 111. Ten gali
ma rasti kontesto komisiją 
kas vakaras nuo 8 vai. iki vė
lumai. 

PASTA B A: Draugijos turi 
teisę užrašinėti prenumeratas 
iavo nariam* ii m Ciceioje 

I 
a I 

riai randasi. Bet pavieniai as-
nenys turi teisę užrašinėt pre
numeratas tik Cieeroje. 

Užsipelniusieji kontesto do
vanas, aplaikys jas 21 d. ba
landžio m., 1919. Dovanos 
bus suteiktos iškilmingai. 

Butų geistina, kad ir kiti 
katalikiški laikraščiai atkarto
tų. Sp. Sav. Komisija. 

•rftUSf' * 

CLEVELAND, OHIO. 

Amerikonai po lietuvių globa. 

Cleve lando apielinkėje, Eu-
clid, O., jaunų vaikinų ameri
konų būrelis sumanė pasiimti 
lietuvius už globėjus. Minė
tas jaunimo būrelis pirmiau 
vadinosi 448t. Paul Baseball 
teanv', bet užbaigę mokyklą, 
kaikurie ir augštąją, pasivadi
no "Kagle Baseball team", 
kuris pagarsėjo visoje Cleve
lando apielinkėje savo gabu
mais. Pastaruoju laiku minė
tas jaunimo būrelis paėmė pa
vyzdį iš lietuvių, ypač iš L. 
Vyčių 25 kp., kurią ir sve
timtaučiai gan gerai žino. 
Tuomet tie amerikonai pradė
jo manyti, kad reikia pasiim
ti lietuvį už'globėją ir vadin-
iics jo vardu, arba pravarde. 

Sausio 20 d., 1919 m., tam 
tikslui sušaukė susirinkimą ir 
vienbalsiai nutarė susispiesti 
po globa Brolių Konoverskių 
ir pasivadinti "Kanover Bro
thers / Išrinko delegatus, ku
rie sausio 27 d. atsilankė pas B. 
K ano versk ius prašyti paveliji
mo pavardės. Broliai Kano ver
sk ia i atsakė, kad pavelidami 
savo vardą turi pasikalbėti 
dar su kitais veikėjais ir gerai 
apsvarstyti. Be to Kanovers-
kai pastatė sekančias sąlygas: 

1) Mes būdami katalikai, 
todėl po mūsų vardu turėsite 
elgties sulig Rymo Katalikų 
tiesu. 

2) Prisilaikyti blaivystės. 
3)- Peštynės griežtai užgin

tos.. 
4) Visas veikimas turi būti 

inteligentiškas, be rukimo ir 
tabokos kramtymo. 

5) Privalote elgties sulig 
mūsų patarimo ir įstatų. 

H) Sušaukite susirinkimą; 
mes turime visus pamatyti, ta
da gal sutiksime. • 

Vasario 16 d., š. m., įvyko 
susirinkimas. Susirinko gra
žus būrelis jaunimo, iš įvairių 
tautų ir vienas lietuvis. Visi 
Amerikoje gimę ir augę. Su
sirinkimą vedė lietuvis, Pra
nas Urbšaitis. Pirmiausiai 
pakvietė pakalbėti A. Kano-
verskį, kuris prakalbėjo apie 
jaunimo organizacijas, primin
damas L. Vvčiu veikimą ir 
padavė viršminėtas sąlygas. 
Prie to pasakė, kad visi turės 
būti prielankus R.K. Bažny
čiai, o Baseball lošti gali bū
ti visokio tikėjimo, taip, kaip 
ir dabar via. Visi su tuo su-
tiko ir nutarė tuojau nusipirk
ti Baseball uniformas, su pa
rašu "Konover Brothers". 
Toliau sekė rinkimas valdy
bos. Lietuvis, Pranas Urb
šaitis, liko išrinktas raštinin
ku ir iždininku. Teatrų rezi-
seriu Jonas Kanoverskis ir vi
sokių pramogų rengimui. Bro
liai Konoverskiai ir Pranas 
l rbsaitis. 

"Kanover Brothers" dalyva
vo St. Paul bazare. 

tą ttžėi«ė "Konove* Bro thers" 
sulo&dami komediją ""Daina 
b* g a l o " aiigrų kalboje. Loši
mas pavykd. Publikos buvo 
pilna svetainė. 

Roles turėjo: Galgausko — • 
Pranas Urbšaitis, žydo — A-
dolfas Kanoverskis, mergai
čių roles: p-lės P. ir A. Urb-
šaitės, kitas turėjo ameriko
nai. 

Už sulosimą veikalo nerei
kalavo jokio atlyginimcs už ką 
kunigas buvo labai dėkingas. 

Iš dalies gal nereikalinga 
butų tas rašinėti į lietuviškus 
laikraščius, bet visgi garbė 
lietuviams, kad amerikonai 
gerbia lietuvius ir spiečiasi 
po jų globa. Todėl dabar Cle-
velandiečiams yra gera proga 
ant piknikų imti minėtą base
ball team, kuris lietuviams vi
sai pigiai eis lošti.. 

Konover Bros.. 
1221 E. 172 St., 

Nathing Ham, Ohio. 
Laiškus galima rašyti lietu

viškai. Tats pats antrašas ir 
brolių K ano versk i ų. Lietu
viai, tikimės jų patarnavimo. 

Lietuvis. 

Susitverė! 

^mmmmmm 

"Amerikos Ūkininko" Redakcijoj 
dar randasi daug tikro medaus, kuris 
parsiduoda viedrukais apie pusė gor-
čiaus kainuoja $1.85. Geriausia, kad 
kelios šeimynos susidėtu, tai pigiau 
persiuntimas atsieina. Kas manote 
pirkti farm*B, tai geriausia kreiptis 
j mus. mes turime visokių sėklg ir 
pamokiname kaip sutaisyt žemę. Tas 
visas informacijas suteikiame "l*ki-
sinko" skaitytojams dykai. 

"AMKRIKOS ŪKININKAS," 
F O. Hox 96, H.ii-1. Mk-li. 

PRANEŠIMAS. 
Dievo Apveizdos parapijos 

Lietuviams. 

Daug šios koiiomjos Lietu
vių parėję iš darbo eina ant 
kampų ar kur kitur pirkti 
"Draugą" bet ant nelaimės 
kaip kada negauna, na žmo
gus su nemalonumu perleidžia 
vakarą, nes be laikraščio per
leisti diena tai ir yra nemalo-
nų. 

O, kam nemalonumą kentėti, 
praneškit man o aš pristatysiu 
kasdieną į namus, ir nereika
lauja kad iška-no mokėtume! 
Galėsite mokėti kas mėnesi ar 
savaitė. 

A. STULGINSKAS, 
1817 S. Union Av. Chicago, UI. 

Kucliti, O. St. Paul K. K. 
parapija, atidarydama nauji* 
svetaine, surengė iškilmingą 
bazarą, 3 ir 4 kovo. Paskuti-
noj dienoj buvo milžiniška* 
programas, panašus mokyklos 
užbaigimui. Svarbiausia, vie-

KHIKY1JV*; YS bučeristuri mokėti 
lietuviškai, lenkiškai, angliškai. Atsi
šaukite tuojaus: 
16*5 \Vabansia A ve.. Chicago, 111. 

Telefonas Monroe 2545. 

PATRŪKIMAS UŽMUŠA 
7,000 PER MBTUą. 

Septyni tūkstančiai kiekviena meta 
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 domos i tai ir neužst-
žiurai save. Ar gal geriausia nešioji 
diržą? Tas diržas tai nieko nepagel
bės, tai taip kaip ramstis prieš griū
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 P LAPO A metoaa, 
kuri tau pagelbės tuojaus. 

PLAPOA PADUAKAITE kuomet 
pridėta prie kūno niekuomet nenus
links nuo tos vietos. 

Išmokite kaip vartoti gamtos jtal-
sas ir apsisaugokite nuo patrūkimo. 
Prisiųskite savo vardą j Plapoa Co.r 
Block 3090, St. Louis, Mo., o gausi 
DYKAI ant išmėginimo Plapoa ir vi-

pilnas informacijas. 

: : — — . 

Mrs. B. PALUBINSKIENĖ 
RKG1STRFOTA 

AK(s i : i lK \ 
Turiu patyrimą, 
moterų ligose.1 

Mano patartavtf 
mas užganėdin^ 
kiekvieną inote-l, 
r\. Huteikiu roV 
dą dykai kiek*, 
vienai. Atsišau-* 
kito: 

1348 So. 
49th Avenue, 

Cicero, UI. 
Telefonas 

Cicero -3111 

'• Beniai laukiama ir pageidaujama Lietuviams Katalikams 
Įstaiga Lietuviu Statymo Bendrovė. 

M UTHUAMAN BUILDING C f f l i r M 
£HOS bendroA't's tikslas sutraukti lietuvių jėgas: kapitalą, 

ir pa< ius darbininkus ir patiems išnaudoti šias spėkas ir gau
ti pelną. 

Kietuvių Statymo Bendrovė inkorporuota ant $100,000.00 
padalyta Į šėrus po $25.00 ir po Ohios Valstijos Valdžios kon-
tiole ir po ištikimais direktoriais. 

Prie šios .'Statymo Bendrovės gali prigulėti kiekvienas 
Lietip/is ir Lietuvė, perkant šėrus nemažiau kaip du vienai 
y patai; galima ant išmokėjimo įmokant dešimtą nuošimtį 
nuo Šeru. 

Kapitalas šios Bendrovės bus'išnaudojamas čionai ir Lietu
voje tuojaus, nes jau dabar turi ant $30,000 dolerių vertės už
sakymų statymui namų iš kurių bus šėrininkams pelnas. 

Lietuvių Statymo Bendrovės Direktoriai: p. B. Rakaus
kas, architektas-studentas Cleveland, Ohio; Kunigas A. Ci-
bu!s:vis, Dayton, Ohio; advokatas V. Rutkauskas, Chicago, 111.; 
]i:). A. Kulbiekas Darb. S-gos Orgnn., Cleveland, Ohio; S. Ra-
d • via, Jiutos Bendrovės Rast. ir namų statytojas, Akron, 
Ohio; A. Kanoverskas, dailydė, Cleveland, Ohio; Dubickas, 
kalvis. Cleveland, Ohio. 

VALDYBA: 
B. Rakauskas, pirm. 

A. Kulbiekas, Vice-pirm., 
Kun. M. Cibulskis, Rast. ir Iždininkas. 

Ofisą* atdaras kiekvieną dieną: 6307 Superior Ave., Cle-
vekoaf. Ohio. 

Kviečiame greičiaus pirktis šios bendrovės šėrus iš kurių 
tas tikras pelnas. 

Darbai bus apimami po visą Ameriką. Kemkite šią pra
kilnią įstaigą! 

GERA KNYGA 
Lietuviu Katalikų Tiesos Draugija išleido *avo lėšomis anglų kal-

bojo prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą "THE 
HISTOHY OP '1 IfF, LrTRT.VNlAN KATION AND ITS PRESENT 
NVTlOVUi AKP.:'. vriONS". Kelia tūkstančius tos knygos egz. 
Draugija Išsiuntinėjo Suv. Valstijų augštesnlems urėdninkams ir dip
lomatams, taipgi užrubežių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
vi3uomenė piuiėtų knygą išplatinti tarp jtekmingų veikėjų čia ir už-
rubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; $3.00 skuroa 

• 

apdaruose. 
Prakalbu knygai parašė gaisus Amerikos publicistas ir ambasa

dorius Eagan. Prezidentas Wilson, kuriam išvažiuojant i Prancusiją 
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nuo laivo atrašė Draugi
jos s..cretortui, pripažindamas, kad TAIKOS KONFERENCIJOJE 
knyga busianti tikrai naudinga. 

"DRAIGA8" 1800 WEST 40-th STREET. 
• I I 

CHICAGO, ILL. 

SERGĖKITE SAVO AKIS, 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akiu. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos J u m s geriausią, 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos vlrS Platt'o aptiekoa. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite j mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki s 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 11 va-landal d'atia-

t VYRIŠĖŲ DRAPANŲ 
, BARGENAS 

f* * * r < « — m m 

Naujamadinial, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $60, dabar par
siduoda po $15. ir $25. 

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

r Inas pasirinkimas kailinių 
pamuštų o verk otų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Ke
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporai. 

ATDARA KASDIENA 
Nedėliomis Ir vakarais. 

S. GORDON, . 
1415 Sk Haktcd St., Chicago, Dl. 

Tūkstančiai Dolieriij 
yra praleidžiama teatruose ir 
kituose pasilinksminimo vietose. 
Kodėl praleisti tiek pinigų kuo-
»met tu gali girdėti KHVO namuo
se geriausias dainas ir gražiau
sią muziką ant gero grafafono, 
kurį mes parduodame ant leng
vų išmokesčių 

$1.00 Į MENĖSI. 
30 dainos ir muzikos DYKAI 

Kožna mašina gvarantuojama 
Rašykite mums šiandieną, o 
mes tuojaus išsiųsimo jums gr»»-
lų iliustruota katalioga DYKAI 

Eagle Graphophone Co. 
fO* East H t h Street, 

Deni. 10, New York. 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygVedys-
tos, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnoe istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos pilietystės, dallia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
8106 So. Ualsted St,. Chicago, III. 

V. W. RUTKAUSKAS.; 
* n T T A V A M A M ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuos* 
Ofisas Didmiesty j : 

• t W. WASHIlfGTOH STRKBT 
Kambarin 609 

Tel. Central 6178 
Ofisas ant Dridgeporto 

MUS SO. MORGAM STREET 
Tel. Varde 7St 

Gjvadnias, »U W. SSrd St 
Tai. Y*ri»* 4S81 

}§m • • ! ! » • » » 1 » W 

f 
Nusipirk Naują Knygą 

"Marijos Mėnuo" 
arba 

v 

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI 

apie 

MARIJOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBĘ. 

Surinko kun. M. I. I>—as. 

Kaina tiktai 50 centų 
Užsakymus su pinigais adresuokite: 

SĄCRED HEART RECT0RY, 

P. 0. Box TO, 

SIVER CREEK, PA. 

— — ' 

^miiimminmmuiHnnftiiuiifiiiimniK. 
= DR. S. NAIKĖLIS 
= GYDYTOJAS DR CH1RI HGAS S 
H . 4712 So. Ashland Ave. 
T Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m. 3 
£f Nedėliomis 10—12 a. m. 
= Phone Drovcr 7042 = 
^ Cicero office s 
~ 4847 W. 14th St. ~ 
r Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut. c 

"Z Rezideiic^^M w««^ »». t u m &u .̂ 
r Phone Prospect 8585 
4iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiniiir 
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Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z Vezelis 
L1ETCV1K DENTISTAS 

Valandos: nno 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND A V E N I E 
arti 47-tos Gatvės. 

į į i n r n n ~ * ~ ~ - •» — 

ttiuuiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiniiiniiifiii!iii»i5iž. 
§ JOSEPH G. WOLON 

Lietuvis Advokatu 
21 SO. LA 8AIJLK 8TRKKI 
Oyranimo Tai. Hambcldt 97 

Vakarai* 1911 W. Stnd Btraat 
TA. Rockwa!l C999 

CHICAGO, ILU 
iilIHIiilIlISIIIIIIIIIIIIIIIiliiltlSHIlIlliiM 

} 6 » » » * » a mm • • • » » — • • ! • • » » • « « » y 

ALEZ. MASALSKIS 
GRAPOPJU8 

Liatnv^i gra-
borius. Atlie
ka v i s o k i a i 
UtdotuTea ko-
piKiauslal. Tu
riu savo kara-
bonua ir •o to-
moblliiui. 

Taipgi dldas-
nt dalj ftafm 
pattr» dirii*ine. 

S807 AUBURN A V I . 
Pitone D K T « 41S9 

i 
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Raald. 9ss So. Aahland 31t. Cbioa«e 

Telefonas Haymarket 1544 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, VyriSku. 
Vaikų ir Tisų chroniškų ligų 

Ofisas: 8854 So. Halsted St , Chicago 
Telefonas Drover 9698 

VALANDOS: 1*—11 ryto J—f po 
plotų 7—8 vak. Nedėliomis 18—18 d. 
mmmiuiKiiiiiiiitiiiimiiiimiiuiimHiii 

;Dr.M.Stupnicki 
3100 So. Morgan Street 

€JHICAGO. DLLL¥ODI 

Yl 
\alandos:—8 iki 11 iš ryto; 
b po pietų iki 8 rak. Nedėlio
mis nno i iki 8 vai. vakarą. 

« - • • -
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Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

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

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, 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 887 

i 
Dr, A. E. RUTKAUSKAI 

Telefinaa McKinloy 87C4 
GYPO VISOSJAS JA&A* .. 

8457 S»>u«r: Wes«*fO SoflCrvastf i 
lAmp«s W. 8$>tns c^tves 

R » » » W 1 » » » r ą i » » » m * • • •y » M • • • ! K M » 1 | 

Mokykis EJrpimo ir Designlug 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistema ir ypatleks* mokini
mas parodytus jus žinovų į trumpa 
laika. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius klrpimo-designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės 

Elektra varomos masinos masų sl««| 
rimo skyriuose. 

Jųs esate užkris*aml aplack.rrj 
pamatyti mūsų mokykla bile l&ikn 
diena/ ir vukarais ir gantl sj 
kai pigią kaina. 

Petrenos daromos pagal Jnsų mli 
c% — bile stailės arba dydžio, ir 
te madų knygos. 

MASTER DESIGMIKG 8CHOOL 
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

118 N. Î a SaJle gat.. prisS City Ha 
Atsl5k,::»a ajxt *-iu uaf^to 

Dr. A. R. Blumenttial I . D. 
AKIC SPECIJALISTAS 

• Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iŠ ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 18 
4*4V S. Ashland Ave. kamp. 47 St, 

Telefonas Yards 4817 
Telefonas Bouievard 8487 

SR, l£0 AW0THi 

Telefonas Pullman 68 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 1171t Mkhigan Ave. 
Adynos 8:30 iki 9 ifryto — 1 
Iki J. po afetų — 8:88 iki 8:88 
vakare. Nedėliomis nuo 18 

iki 11 išryto. 

įįm » » » » M « » » « » « » » » M « I I 

Kalba lietsnrtškai, latviškai 
ir rusiškai. 

' Valandos: 18*—11 ryt»; t - l 
. vakarą. Tai. Ganai 4887 

— 

l>.M.T.Strikorh 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHHttJRGAS 
17S8 W. 474h St., Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 180 

Namų Tel. Seetey 420 
BaBsaaasBflBWaMg«Bsawsa«BaBssiBBss] 

ltM So. HaSsted St, CUoago. 

ŠIAUČIŲ ATYDAI. 
2 vartotos Singer pateh mašihos, gej 
riausiam stovyj, viena Finisher ma| 
šina, Jacks ir kiti įrankiai turi but 
parduoti tuojaus už prieinama kaij 
na. Tuojaus atsišaukite, l i e s turine 
pilna eilę visokios eeverykams sknroa 

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

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 8404. 

file:///Vabansia
file:///alandos


T 

i . 

i . 

W Į — i immjm_m m\ 

CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Trečiadienis, kovo 12 d., 
Kvartalinė Diena. 

Ketvirtadienis. Kovas 13 d.. 
Roderikas. Eiifras. GernhJas. 

TRAGEDIJA POLICIJOS 
NUOVADOJE. 

FARMERIAI UŽMUŠĖ VIE
NĄ BANKOS PLĖŠIKĄ. 

Policija nieko negali pagelbė
ti. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
K O L O M . 

• " "— • • i ' ' • i ' — ' ' i • • ' — — • — ^ 

I š NORTH SIDES. 

PHBŪBA8 Trečiadienis, Kovas 12, 1919 

Pas ji atrasta iš bankos paim
ti pinigai. 

šalo Kenosha, Wis., mieste
lyj Silver Lako užvakar vie-
nas plėšikas užpuolė banką, 
pasiėmė apie 8 tūkstančius 
dol. ir išdūmė sau sveikas. 

Apio tą tuojaus pranešta j 
Konoslia šori Fui. Tasai ant 
greitųjų pašaukė pa^elboii ap
linkinius i'armerius. 

Plėšiką ^pasivijo Onll girai 
toj. Kadangi piktadaris neno
rėjo pasiduoti, farmeriai jį 
ant violos paklojo. Pas jį ki-
šoniuoso atrasti bankos pini
gai. 

Užpuolimo motu bankoje bu
vo kasierius ir knygvedis. 
Plėšikas abudu uždaro "vau!-
ton' \ iš kur teeinu veikiai jie
du buvo paliuosuotu. 

Nežinia, kas per vienas už
muštas plėšikas. Pas jį atras
ta poperos lapolis su trimis 
pavardėmis. 

SUSEKTAS ŽMOGŽUDIS. 

Vakar buvo rašyta, kad 
kažkoks kareivis nužudė Ja
mes Cnvanangh, kuomet tasai 
su savo broliu aną vakarą iš
ėjo iš vienos bilijnrdinos sa 
los, Xo. Clark gat. ir Fullerton 
a ve. 
Žmogžudis yra paprastas ka

reivis .John A. Chame. Jis 
prisipažino. Jis Cavanaugh nu
šovęs už savo svainės Virginia 
Boohotto suvedžiojimą. Ca-
vanaugh ją suvedžiojęs ir pas
kui neatkreipęs j tai donios. 

AUROROJ YRA SENŲ 
ŽMONIŲ. 

Miestelyj Aurora, UI., gyve
na Mietine] Dougherty. Aną 
dieną jis paminėjo 101 metu 
savo gimimo sukaktuves. 

Yra dar vienas žmogus \tt'.> 
metu amžiaus. Tai Timothv 
Carmody. 

LENGVA APIPLĖŠTI MO
TERIS. TURINČIAS 
ANT RANKŲ KŪ

DIKIUS. . 

Policija suareštavo jaunuolį 
Edward Mack, kuomet jis aną 
dieną iš Mrs. Frances Sanders 
ranki] išlupo krepšiuką su pi
nigais ir mėgino pasprusti. 
Mrs. Sanders tuo metu ant 
rankų turėjo kūdikį ir jai ne
buvo paranku apsiginti prieš 
nevidoną. 

Policijos nuovadoje pasiro
dė, kad tas nepriauglis yra 
geras jau paukštis. Jau jis se
nai užsiiimlinėja plėšikiškais 
darbais. 

Pasirodė, kad jis ant savęs 
' tur įs $15 vertės šilkinius 
marškinius, net su šilkinėmis 

• antėmis. Dailiai apsitaisęs. 
Kuomet jo paklausta, kaip 

j i s s a v o ' ' ( b i r b u s " a t l i e k ą s , 
jis šypsodamasis sakė: 

^ " J u k tai tas taip lengva, 
kaip jums žinoma". 

Moteris su kūdikiu negali 
jpnties, arba vyties plėšiką, 
kuomet tas išplėšia iš rankų 
paskutinius pinigus. 

J am dabar bus kurkas 
lengviau. 

Pirm aštuonerių metu Rddie 
Zoufalo tėvas parnešė namo, 
3132 South Millard ave.,- ka-
narką. Ją pavadino vardu 
Joio. Mddie'i buvo neapsako
mas džiaugsmas. 

Joio buvo nepaprastos gies
mininkas. Visi vaikai kana r-
ką labai mylėjo. Pirm šešių 
mėnesiu kanarka staiga susto-
jo čiulbėjus. Vaikai suprato, 
kad ji serga. Imtasi visokiu 
priemonių ją gelbėti. Bot tas 
nieko nepadėjo. Kanarka nu
gaišo. 

Namuose jau nesigirdėjo 
paukštelio čiulbėjimo. Vaikai 
vaikščiojo kaip apmirę. 

rCdclie gavo darbą. J is ė-
įnė uždirbti $7- savaitėje. Ir 
kas savaitė jis prašė savo mo
tinos iš savo "pėdės ' ' atidėti 
po vieną dolierj kokiems tai 
reikalams. Motina paklausė. 

Kuomet buvo taip surinkta 
penki dolioriai, Kddie pasiėmė 
pinigus ir išėjo į Atlantic & 
Pacific paukšėiu krautuvo, 327 
VVest Madison gat. Iš ten jis 
sugryžo namo linksmas. Nes 
nusipirkęs parsinešė naują 
kanarka. 

c 

"Krautuvntnkns sakė, jog 
giedančioji kanarka lėšuoja 
$20 ar daugiau", pasakojo jis 
namie, "bot štai šitą paukšte
lį jis man pardavė už $5. Ta i . 
dar jaunas, negali ėiulbahti. 
Krautuvninkas tvirtino, kad 
jis ims čiulbauti už t riju mė
nesiu". 

Tas buvo šeštailienio vaka
re. Antrytojaus Kddie atsikė
lė ir savo paukštelį rado nu
gaišusį narve. 

Kddie verkdamas užvakar 
nuėjo policijos nuovadom Ser
žantas Brady paklausė, kas 
jam yra. Vaikas palengva iš
vyniojo poperą. Jame buvo ne-
gvva kanarka. 

Vaikas verkdamas pasakė, 
jog jis tą paukščiuką bdvo 
nunešęs paukščiu krautuven. 
Krautuvininkas atsisakė jam 
gelbėti. Tik pažadėjo jam 
parduoti kitą jauną kanarka 
nors nž pusę kainos. Bet Kd
die neturi nei tiek pinigu. 

"Na, ir aš negaliu tau pa
gelbėti", atsakė policijos ser
žantas. 

Vaikas apleido nuovadą 
verkdamas. 

Musų oklonijos moterų domai. 

Moteliu Sąjungos 4 kuopa 
gavo iš valdžios pavelijimą 
laikyti pamokas valgių gami
nimo viešoj (Public School) 
mokykloj. 

Mokytoją ir daigtus val
giu gaminimui miestas duoda. 
Gerbiamosios, tai puiki proga 
norinčioms pasimokyti A-
part valgiu gaminimo, dar y-
ra skyrius įvairių mezgimų, 
išsiuvinėjimų ir 'tt. Todėl 
kiekviena mergaitė ar moteris 
turėtą prigulėti prie Mot. Są
jungos 4 kp. ir naudotis gera 
proga. 

Pamokos būna kožnos savai
tės trečiadienio vakare, 7:30 

U i 

Sąjungietė 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Kovo (J d. Liet. Vyčių 4 kp. 
laikė susirinkimą. Susirinki-
man atvvko beveik visi nariai, 
iš ko -matyti, kad musų jauni
mas kaip galėdamas spiečiasi 
po Liet. Vyčių vėliava. Susi
rinkimą atidarė pirmininko, 
B. A bromai to. 

Šiame susirinkime prisira
šė prie Liet. Vyčiu 4 kuopos 
sekanti nauji nariai: mokslei
vis, K. Linkauskas, J . Savic
kaitė, lankanti Dievo Apveiz-
dos par. mokyklą, ir J . Berec-
kis, taipgi lankanti Dievo 
Apveizdos par. mokyklą. 

Malonu ir linksma, kad šiais 
metais Liet. Vyčių 4-ta kuopa, 
pradeda augti narių skaiėiu-];TuJjH l l k s K r a ž i o s ateitie*, ka-
mi. Kiekviename susirinkime 

PLATINASI "MIEGAMOJI 
LIGA. 

> > 

Valstijos sveikatingumo di
rektoriaus ofisan pranešta a-
pie siautimą ' 'miegamosios" 
ligos. Jau 18 žmonių mirę nuo 
tos ligos valstijoj. Daugelis 
yra susirgimų. 

Sveikatingumo direktorius, 
Dr. Drake, tvirtina, jog ta li
ga, tai influonzos pasekmė. 

Pažymi, jog liga nėra užkre
čiama ir nėra baimės, kad ji 
smarkiau platintusi. 

APSIVOGĖ "GERIAUSIAS" 
OFISO VAIKAS. 

L. C. Hurley, vaikas Leo-
nard & Morton firmos ofise, 
434 So. Wabash ave., buvo lai
komas kaipo geriausias ir pa
vyzdingiausias vaikas. 

Tasai <fcgerasis" aną dieną 
apsivogė. Pasiglemžė firmai 
prigulinčius $20 ir neatėjo 
darban. 

Suareštuotas. 

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

prisirašo po kelis naujus na
rius, kokiu mušu kuopa dar 
neturėjo. L Vyčiu 4 kp., tai 
gražus jaunimo būrys, kuris 
ypač šimet pradėjo augti. 

IJaštininkas, p. A. Augusti
nas, perskaitė protokolą iŠ 
praeito mėnesio susirinkimų. 
Mus raštininko protokolai yra 
labai puikiai surašyti; kad, ro
dos, traukte trauįkia į susirin
kimus. Pastarasis protokolas 
pasirodė liūdnas, kadangi pei-
. "skvro su mumis ir su šiuo* 
|k atiJiu L. Vyčių 4-tos kuo
pos narė a. a. Agota Žemai-
čiutė. Velionė A. Ž. visa šir
dimi buvo atsidavusi del" L. 
V ve i ų organ i zaci jos. 

Kž tai kaikurie nariai ir na
rės paskutiniam atsisveikini
mui vardu L. Vyčiu 4 kp. nu
pirko gražų vainiką. Apart 
to užprašo šv. mišias ir dau
guma vyčių daljjpivo laidotu
vėse. Iš to garima suprasti, 
broliai ir seserys, kaip malonu 
yra priklausyti prie L. Vyčių 
organizacijos, kuri taip gra
žiai atjaučia savo narius bei 
nares. Paskui V. Jodelis, kuo
pos rengimų vakarų menedže
rius, išdavė raportą iš praeito 
koncerto, kuris buvo sureng
tas Liet. Vyčių 4-to* kuopos 
choro, nedėlioję, vasario 23 d., 
1919 m., pasirodė, kad tas kon
certas atnešė gryno pelno Die
vo Apveizdos parapijai su virš 
$S0.00. 

Prie progos turiu priminti 
to koncerto nuotikius. Pro
gramas buvo išpildytas sekan
čiai: Pirmiausia choras sudai
navo Amerikos himną, prita
riant orkestrai, po vadovyste 
J. Kudirkos. Paskui sudaina
vo Vyčių himną ir " O kad aš 
jojau". Solo padainavo vy
tis, A. Augustinas " K u r tas 
šaltinėlis" ir "Prirodino seni 
žmonės ". P-as A. Augustinas 
yra dar jaunas vaikinas, my
lintis mokslą, dainas ir turįs 
gerą baritoną. Galima tikėtis 
iš jo neblogo dainininko, nes 

jisai labiausia publiką užganė
dino, buvo lydimas nuo estra
dos dideliu rankų plojimu, 

Kvartetas iš p-lių D.&nlokai-
tės, V. Volteraitės ir pp. A. 
Augustino, J . Kudirkos padai
navo: "-Neverkit pas kapą" ir 
"Valandėlės" 

Smuiką p-lė E. Urbkite iš
pildė Sauvenir. Tai buvo vie
nas iŠ gražiausių programo 
šmotelių. Ką antru kartu at-J 
kartodama atliko, negalėjau 
patirti. Gaila, kad mažai to
kių lietuvaičių randasi Chica-
goje. Choras padainavo 
"Aušt aušrelė", "Važiavau 
dieną" ir ' 'Paukštužėli, skra
jūnėli". Solo vytė A. Beree-
kaitė padainavo "Temsta die
ne lė" ir "Serenade", taipgi 
p-lė D.Sulekaitė "Ne-margi sa
kalėliai' ir " K u r bakūžė sa
manota". Pijami paskambino 
p-lė A. Petkutė irgi labai gra
žiai. Choras su orkestrą pa
dainavo ' ' Sužad ink jausmus * \ 
Programą užbaigė tautiniu 
bimmi. Žodžiu sakant, pro-
grams buvo labai gražus. Tai 
ačių choro vedėjui, J . Kudir
kai, kurks nenuilstančiai dar
buojasi. 

Gal niekas kitas negali su
rengti tokių puikių koncertų, 
kokius surengia vvčiai. Geis-
tina, kad L. Vyčių 4-tos kp. 
choras ir toliaus rengtu pana
šius koncertus. 

Paskui S. Šimulis išdavė ra 
portą iš bazaro užbaigos, iš 
kurio pasirodė, kad ir tenai 
vyčiai yra nemažai pasidarba
vo del.bažnvčios labo. 

Buvo i r kitokių raportu, ku
liuos išgirsim vėliau. Dabar
tiniu laiku L. Vyčių kuopa 
pradeda veikti ir tokiu ener
gingu veikimu, be abejonės. 

^frmours STAR 
"Kumpis kuris yra" - su pančiakiniu apdaru 

K IEKVIENAS kumpis kuris yra tinkamas del Armour Star turi 
būti (t u f/ginusios rūšies. Mes atmetame tuos kumpius kurie yra ma
žesnės vertės ir tiktai išrenkame tuos kurie yra geriausi del Armour 

Star. Po šito viso peržiūrėjimo visiems žinomi kumpiai yra išrūkyti' ant 
tam tikros ugnies—su Pančiakiniu Apdaru. 
Pančiakinis apdaras kuris yra anc paskutinio trupinėlio. Pirkite visą 

i 

dangi visas jų veikimas yra 
del tautos ir bažnyčios. 

Kitas L. Vyčių 4-tos kuopos 
susirinkimas j vyks 13 d. k<> 
vo, 1919 m., Dievo Apveizdos 
par. svetainėje, 7 :.*>() vąl. va k. 
Laukiama skaitlingo nariu M-
silankviuo, nes bus kas nors 
nepaprasto tame susirinkimo. 

Laurutis. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

v -. 

kumpių aptrauktas užlaiko sultis 
kuris paskanina kumpius ir pro
duktus geriausiais—Kumpiai toki 
koki jie tmri būti. 
Užtat ^Armour Star Kumpis, gerai 
kepasi, verdasi. Jį gali gražiai ir ly
giai supjaustyti. Apdaras apsaugo
ja jį kol jis atsiranda ant jūsų sta
lo, jis yrą sultingas ir gardus iki 

Star Kumpį, nes tai ekonomiškumas. 
Star Lašinai yra tos pačios rųšies 
su dideliu atsargumu parinkti tik
tai geriausi kaip ir Star Kumpiai ir 
tokios pačios didelės vertės, pirkite 
šiandien. 
Paklausk savo mėsininko apie Ar
mour Star Kumpį ir Lašinius. i 

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

Vieša padėka. 
isiuomi tariame ačių dakta

rui Rutkauskui, už pagydymą 
musų dukters, Birutos, 2 metu 
amžiaus, kurios pasveikimo 
mums, tėvams, nebuvo vilties. 
Labai sunkiai sirgo plaučių už
degimu. Jau šiandien yra svei
kutėlė. 

Dar sykį tariame ačių. 
Juoz. ir Magd. Nausėdai. 

PRANEŠIMAS. 
Lietuvių Republikoniškas Kliu-

bas turės savo susirinkimą seredoj, 
kovo 12 d., 8 vai. vakare, Tamoliu-
no svet., prie 49th Ave. ir 15th 
St., Cicero, 111. 

Juozapas Stankieviez, prez. 

Paieškau savo motorą Stanislavos 
Knhikštienos, po tėvais Vilnaitė. Da
bar ji tu rbū t vadinasi Tamašauskie
nė. Ji išvažiavo su Juozu Tamašaus
ku Ir išsivežė 12 metų mergaitę Sta
nislava. Ji kalba tiktai lietuviškai; 
yra vidutinio ūgio ir laiba. Tas vyras 
daugiausia dirba duonkepyklose, kal
ba lietuviškai, latviškai ir Šiek tiek 
angliškai. Pr ie parapijos nepriguli. 
Kas praneš teisingai apie juos gaus 
125.00. 

Antanas Kniukšta, 
6441 So. Knox Ave.. Chicago, UI. 

Reikalingas geras vargoni
ninkas tuojaus, tegul atsišau
kia po šiuo adresu: 

Rev. G. W. InČiura, 
258 Slocum St.. 

Kingston Penna. 

PAIEŠKAU 
Stenografės Merginos 

arba Vaikino 
mokančio Lietuviško ir Angliško raš
to J Real Esta te ofisą; gera mokestis 
ir pragyvenimas pas lietuvius gražia
me lietuvių Ūkininkų Kolonijos mie
ste. 

Didelj gerą extra uždarbį turėtų, 
kad mokėtų lietuvišką muziką ir dai
nas, kur vakarais galėtų pamokyti 
Lietuvių T.'kininkij vaikus Muzikos ir 
Dainų. Atsišaukite ant adreso: 

A. Kicdis, 
Peoplcs State Bank Building, 

Seottville, Mich. 

EXTRA 
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu viso
kius popierinius stogus ir taisau se
nus. Dedu ra in paipas, dirbu bleki-
nius kaminus, dedu blokines lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus. 

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

Litliuanian Red Rooffng (o . , and 
Shcct meta i U'orks, 2106 VV. 211 Ii St., 
Tel. Canal 4802. 

Paieškau merginos ar moteriškės 
prie namu darbo. Gera užmokestis 
.gerui merginai ar moteriškai Meldžiu 

[tuoj atsišaukti sekančiu adresu; 
Mrs. A. "BARTUŠEVICIENĖ 

4713 So. Ashland Ave., 
Telefonas Yards 2109 

Paieškau savo giminaičio ' Prano 
Mikučio^ kitą syk gyvenančio Ma-
hanoy City, Penną. Meldžiu jis 
pats a r kas kitas apie jį žinote pra
neškite sekančiu adresu: 

Mr. J . Turauskas , 
1308 E. Market Str. 

Mahanoy, City Penną. 

Sustok Vagie! 
TUK "Jųnr i io" tį'jizo degintojas kaip nouais 

yra parodomas ant viršaus, yra tikras vagis 
gazo miesto Chicagoa. Jeigu tu turi vioną iš ju, 
tai tuojaus numosk! J is padidina jūsų gazo bi-
las ir tuomi mos gaunamo daugybo nusiskundi
mu. 
SAKYMAI KAD " J U M B O " DUODA DAU
GIAU ŠVIESOS NEIŠVARTOJANT DAUGIAU 

GAZO YRA NETEISINGI. 

ftila yra 
" J u m b o " 

Gazo Dc-gin 
t ojas 

Vartok i to mantle degintojus, o gausite daugiau šviesos, 
o mažiau gazo išdegs. Deginant penkias valandas j dieną 
per mėnesį laiko " J u m b o " išdegins jums už $2.30 gazo; o 
" J u n i o r " mantle degintas per tą pat j laiką išdegina jums 
už .')9o. arba $1.91 mažiau, ir duoda daugiau šviesos. 

Mes parduodame "Jun io r Mantle1 ' 
šviesas tiktai po 15c, (tas daug ma
žiau negu vienas ^ J u m b o " kainuoja) 
arba mainome vieną dykai už " Jum-
bo" , musų main ofise arba sekančiose 

EXTRA! 
Parsiduoda pigiai 2 mediniai namai 

labai geroje vietoje, 1744 So. Union 
ave., prie pat lietuviškos bažnyčios 
vienoje is didžiausiąją lietuvių kolo
niją Chicagoje. tJ* abudu tikta* $2-
200.00. Savininko adresas: 1733 So. 
String S t , Chicago, IU. 

Pars iduoda pieninyčia (milk store) 
geroj vietoj ta rpe lietuvių; išdirbta 
per 12 metų. Pars iduoda iš priežasties 
mirties mano žmonos. Kreipkitės 
Šiuo adresu: 160 E. Kensington Ave.. 
Chicago. m . 

WKST SIDE 
2142 West Madison St. 
1709 Wcst 12th St. 
1641 Mihvaukcc Ave. 
3221 O ji d t n Ave. 
10.13 Wesl Mndivon St. 

NORTH SIDE 
3071 Jiim-olti Ave. 

3643 Irving P a r k Hlvd. 
408 West North Ave. 

S O I T H SIDE. 
731 West 63rd St. 
3478 Archer Ave. 
103-5 Eftst 35tu St. 
9051 Commcrcial St. 
•11025 Mk'lugan Ave. 

šita Yra 
' .I l 'NIOR MANTLrE" 

The Peoples Gas Light & Coke Co., 
.Midiiuan Ave. ir Adams Str., 

Telefonas Wabash 6000 

Paješkau savo sesers Joanos Kanaus-
kaitės. Paeina iš Žagaičių kaimo Ra
seinių pavieto, Aleksandra vo valsčiaus 
Kauno gub. Prieš karę jinai gyveno 
2(59 K_ Kennoy St. Newark N.J. 
Busiu begalo dokinga sesutei jeigu 
atsišauktų. Ir visiems tiems kurie jos 
naujnji adresą man priduotu 

Mrs. MARY JPKNEVICH 
Box 412 B. Highland Ave. 

\Vauwatosa Wis. 

ICE B 0 X 
ANT PARDAVIMO 

geras, pigus, didelis t inkamas į bu-
t'erne. Atsišaukite: 1C45 W.il>ansii 
Ave., Chicago. IIL 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
IV!0 ŽENKLELIUS (VV.SS). 

* 

i AŠ, ADOMAS A. K ARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojiinas viso kūno, ir buvau nustojęs " vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagclbos, nesigailėjau visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų. Bitterlo, 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 krut inę . Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų,* Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Ęitteria, ir po 2 mėn. savo paveikslą, pa
mačiau tok) skirtumą, kaip ta rp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu l inksmas ir 1001 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salu taras : 

SAIA7TARAS, 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof., 

1707 So. HaLstcd S t , Tclcphone Canal 6417, Chicafo, m . 
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