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METAI-VOL. IV. No. 66 

Lenkams jau parupo ir 
Rytų Prūsija 

Vokiečiai ir vėl ima grūmoti 
talkininkams 

Naujas Lietuvos Kabinetas -
Pranešimas BRAVARAI IŠNAUJO 

DIRBSIĄ ALŲ. 
NAUJOS ftIAUŠĖS VOKIE

TIJOJE. 

Tai darysią patarius buvusiam! P e n l d u o s e „ ^ ^ p a s k d b . 
senatoriui Root. 

PRANCŪZAI STOVI UŽ 
LENKUS. 

VOKIEČIAI STOVI UŽ WIL-
SONO TAIKOS PRIN

CIPUS. 
Kas bus su rytine Prūsija. 

Paryžius, Kovo 18. - Lem.u 
reikalu komisija padavė kon
ferencijai savo raportą. K> 
misija paveda lenkams Balti-
jos jnrės uostą Danzigą. Ka
dangi tasai lenkų į jūres iš
ėjimas nuo Vokietjos visai at
skiria rytine Prūsiją, tad ko
misija rekomenduoja vokie
čiams palikti juostą sausžemio 
susinešti su rytine Prūsija. 

Be kitko komisija rekomen
duoja, kad Mozūrų ežerų apy
linkėse gyvenantiems lenkams 
protestantams leisti patiems 
nubalsuoti, kur jie nori pri
gulėti: ar prie katalikiškos 
Lenkijos rubežius turį but ap
drausti. 

Poznanius taippat turis, t. V. 
t i lenkams. Prancūzijos u sie 
nių reikalų ministeris Pichon 
pažymėjo, kad jei vokiečiai ir 
lolesniai kariaus už Poznami;. 
tuomet prieš juos busianti pa
statyta stipresnė kariuomenė 
su prancūzų generolu. Sakė, 
Lenkijos rubežiai turį but 
apdrausti. 

Grūmoja, kad jie pertrauksią 
tarybas su talkininkais. 

SUNAIKINTA 5-TOJI BOL 
ŠEVIKŲ ARMIJA. 

Omskas, kovo 18. — čionai 
ofieijaliai paskelbta, kad Sibe-
rijos valdžios kariuomenė nuo 
bolševikų paėmė miestą lTfą ir 
sunaikino ."i-taja bolševiku ar-
miją. 

Įtinantieji Ufę bolševikai 
dalimis išmušti ir dalimis ne
laisvėn paimti. 

Ufa yra europinėje Rusijo
je, rytuose. 

Copenhagen, kovo 18. — 
Vienam politiškam susirinki
me Berlyne kalbėjo armistici-
jos komisijos pirmininkas Ma-

i tinas Krzberger. J i s pažymė-
[jo kad jei talkininkai neprisi-
laikys prezidento AVilsono l i 
kos taikos principų darydami 

; taiką, tuomet vokiečiai atst«»-
j vai tokios raikos nepriims:ą. 
Tas klausimas busiąs paduo 
tas referendumui. 

Kas yra vokiečių,*turės pa
silikti vokiečiams, pasakė IMZ-
berger. * 

Svarbiausias daiktas Pareinis. 

Talkininku taikos konferen 
cija nusprendė neleisti vokie
čiams jokių diskusijų turėti. 
kuomet jiems bus paduota pa
sirašyti po pimcipijalėmis tai-
i;os sąlygomis 

Bet Vokietijoje visai kitaip 
manoma. Tt.n išanksto kalki 
ma, kad Riiine paupis pakei
siąs svarbiuasias diskusijas. 
Vokiečių delegatai busią auto
rizuoti pertraukti tarybas, j»*i 
talkininkai norėsią pasilaikyti 
vakarinius Khine pakraščius. 

Kabinetas, Vakonia,' pare*: 
siųs delegatus. f Ji jei susi
rinkimas VV'e'mare kitaip i m 
tų manyti, tuomet kabinrfas 
apsiimąs net rezignuoti. 

AIŠKINO GE7LEŽINKELIŲ 
STOVĮ ANGLIJOJE. 

Reikalauja įsteigti transporta-
cijos ministeriją,. 

Londonas, kovo 10. — Sir 
Eric Geddes, ministeris be 
portfelio, padavė parlamentui 
sumanymą įsteigti Anglijoje 
i ransportacijos ministeriją. 
Paduodamas sumanymą jis 
pažymėjo, jog Anglijoje gele
žinkelių sistema pilnai supa-
raližuota finansiniu žvilgsniu. 

Tiktai vieni miestuose gat-
vekariai gerai laikosi. Pirm 
karės geležinkeliai davė 4.J 
nuoš. pelno. (Ji šiandie duoda 
nuostolių apie 3 nuoš. Pirm 
karės ir su perkasais buvo pel
no. Šiandie neša nuostolius. 

Butų kriminalis daiktas ir 
toliaus tokiam stovyj palaiky
ti transportaciją. Reikia nau
jos sistemos, sakė ministeris. 

Anglijos vyriausybė nenori 
nacijonalizuoti geležinkelių, 
bet juos kontroliuoti. 

ta kaorės stovis. 

Berlynas, kovo 10.—Mieste 

Iš BERLYNO NEVV YOR 
KAN Į 20 VALANDŲ. 

Hague, kovo 18.—Doberitze 
išmėginamas naujas milžiniš
kas Siemens-Scbuckert lak
stytuvas, kuriuomi norima at
likti pirmąją kelionę skersai 
Atlantiką. 

Apskaitoma, kad su ta maši
na busią galima iš Berlyno 
Xew Yorkan nuskristi į 20 va
landų. 

Lakstytuvas turįs 6 moto
rus 1,800 arklių spėkos. Galįs 
pasiimti 750 gal i omr žibalo, ty. 
tris kartus daugiau, kaip kad 
butų reikalinga paminėtai ke
lionei. 

LICHN0V7SKY—AMBASA
DORIUS S. VALSTIJOSE. 

Stockholmas, kovo 10.—Iš 
Berlyno pranešama, kad kuo
met įvyks taika, tad Vokieti
jos ambasadorium į Suv. Val
stijas ar tik nebus paskirtas 
princas Licbnowsky. 

Pirm karės jis buvo amba
sadorius Anglijoje. 

1918 metais šitas princas 
viešai apkaltino Vokietiją pa
žymėdamas, kad Vokietija 

[pradėjo karę. 

New York, kovo 18. — 42 ši 
to miesto bravarai vakar pas- j 
kelbė, jog išnaujo pradėsią l T i a l , e «ll|J l t i e n a h T k o » f l f r 
gaminti alų. Tai darysią s u - n i * k o s riaušės 
l ig buvusio senatoriaus Elihn 
Root išreikštos legalės nuomo
nes. 

kuriose vado
vavo bolševikai. Halio yra 
svarbus geležinkelių susibėgi
mas. Per ten geležinkeliu su
jungtas miestas VYoimar su 
šia sostine. 

Apie tą tuojaus pranešta vi
siems šalies bravairams. Ma
noma, jog ir kitų miestų bra- Valdžios kariuomenė riau-
varai prisidėsią prie šio mios-įšes apmalšino. Malšinimo me
to bravarų kompanijų nu- | tu 55 žinonėį užmušta ir 170 

,)OA 

sprendimo. 
Eliliu Root tvirtina, 

kongresas nepravedė jokio •-
statvmo, kuriuomi butų už-
drausta gaminti alų karės ir 
demobilizacijos metu. 

Sausio 30 ir kovo 4, 1018 
:n., prezidento proklemacija 
alus nepripažintas svaigalu. 
Kongresas gi karės metui už
draudė gaminti tik svaiga'us. 

VOKIETIJA VEIKIAI AT-
SIGAUSIANTI. 

Londonas, kovo 18. — Vo
kietijos imperija veikiau atsi-
gansianti po šios karės, negu 
žmonių manoma ir kalbama. 

Taip sako buvęs* Vokietijos 
užsienių reikalų sekretorius 
Kuehlmann savo laiške pran
cūzų laikraščiui Ecbo de Pa
ris. 

Anot jo, Vokietijon sugry-
šiantis išnaujo buvęs valdan-

» 

tysis luomas. 
Pasitaikius geroms sąly

goms, sako Koehlrnann, vokie
čiai 1925 metais busią Pary
žiuje. 

kitų sužeista. 
280 žmonių suareštuota už 

plėšimus. Nuostolių padaryti 
apie 5 milijonai dol. 

Pasekmėje kaip Halle, taip 
kituose aplinkiniuose ketu
riuose miestuose paskelbta 
karės stovis. 

Bavarijoje lankosi talkinin
kų maisto komisija. Tyrinėja 
maisto stovį. Kai-kur bavarai 
valstiečiai tos komisijos neį
sileidžia į savo apygardas ir 
grūmoja. 

REIKALAUJA SUGRĄ
ŽINTI KAIZERĮ. 

t 

Daugelis sutinka su tuo rei
kalavimu. 

Berlynas, kovo 10.— Aną 
dieną Prūsijos seime atstovas 
Ffegartli kalbėdamas prielan
kiai atsiliepė apie buvusį kai
zerį. Paskui jis pareikalavo, 
kad Prūsijai butų sugrąžinta 
monarcbija. 

Soči jai istai atstovai prieši
nosi tam reikalavimui. Bet 
didžiuma kitų pritarė. 

Seime yra keli neprigulmin-
gi socijalistai atstovai. Šitie 
yra palinkę prie bolševikų. 
Jie pareikalavo, kad Prūsijo
je butų konfiskuotos visos pri
vatinės buvusio kaizerio ir jo 
šeimvnos nariu nuosavvbės. 

Seimo bustą saugoja kariuo-
enė. Nežinomas 

įleidžiamas vidun. 

apie įveikimą bol
ševikų 

v 

Estai taippat truškina 
bolševikus 

TVERIAMAS NAUJAS MINISTERIŲ 
KABINETAS LIETUVOJE. 

menė. Nežinomas žmogus ne-

AUSTRIJOS VALSTIEČIAI 
MANO, KAD VVILSONAS 

YRA "MIRCS" PRINCAS. 

LAUSANNE, kovo 10.—Lietuvos ministerių kabinete pa
kilo krizis. To pasekmėje p. Dovydaitis autorizuotas sutverti 
naują, kabinetą. Taip čia paskelbė vakar lietuvių spaudos 
biuras. 

Naujam ministerių kabinete krikščionys demokratai tu
rės didžiumą balsų. , Progresistų vadas, p. Noreika, pasižadė
jo paremti krikščionis demokratus. 

Socijalistai atsisako turėti savo atstojus naujam kabinete. 

VARGŠAS KAREIVIS IEŠ 
KO SAVO MIRUSIOS 

ŽMONOS. 

Jie mano, kad jis bus išrinktas 
austru prezidentu. 

Gydytojai tvirtina, kad jis 
esąs pamišęs. 

NEPADIDĖSIĄ GATVEKA 
RIŲ MOKESČIAI. 

Pranešama, jog State Public 
Utilities komisija tomis dieno
mis paskelbsianti savo nus
prendimą, kuriuomi bus atsa
kyta Cbicagos gatvekarių 
kompanijai reikalavimas pa
didinti mokestį už važinėjimą 
gatvekariais nuo 5 ligi 7 cen 
tą. 

Minėta komi ija atradusi, 
jog karės laikai praėjį ir to
dėl nėra reikn'o dilinti mo
kestį. Kaip buvę, taip ir palik
sią 5 centai. 

Philadelphia, Pa., kovo 10. 
—Per praėjusias dešimtį sa
vaičių buvęs kareivis Roy IV. 
Miller ėjo per visas dirbtuves, 
įstaigas ir ofisus klausinėda
mas žinių apie savo moterį, 
kurią buvo palikęs sveiką su 
vienerių metų sūneliu iške
liaudamas Prancuzijon. 

Bet negalėjo niekur surasti 
moteries, kadangi jinai ir vai
kas mirę. Siaučiusioji influen-
zos epidemija jauną motiną su 
vaikeliu nuvarė į kapus. 

Kuomet kareivis Miller ren
gėsi apleisti Europą, jam apie 
ta nelaime iš čionai buvo pra-
nešta, 

Miller tečiau netakėjo pra
nešimui, kaip netiki jis ir 
šiandie, kad jo moteris turėtų 
but mirusi. 

(lydytojai tvirtina, jog Mil
ler iš gailesčio pamišęs. 

Washington, kovo 1,0.—tta 
gauta Vienna Bulletin, austru 
propagandos organas, kurs iš
leidžiamas llotterdame. Jame 
pranešama, jog Žemesnėsės 
Austrijos gyventojai pilnai ti
ki, kad prezidentas VVilsonas 
nėra kas kitas, kai}) tik Aus
trijos sosto įpėdinis, princas 
Uudolph, kurs buvo nužudytas 
arti Badeno 1880 metais. 

Austrijos valstiečiai netiki 
princo nužudymui. Jie sako, 
princas iškeliavęs anapus van
denyno. Tas princas yra ne 
kas kitas, kaip prezidentas 
AVilsonas. Nes kuomet \Vilso-
nas pamatęs Austrijos nelai-
mes, tuojaus pakilęs pagelbon. 

Valstiečiai tvirtina, jog pir
muoju vokiečių Austrijos res
publikos prezidentu busiąs iš
rinktas prezidentas Wilsonas. 

LIETUVIŲ KARIUOMENĖ TRUŠKINA BOLŠEVIKUS 
LIETUVOJE. 

COPENHAGEN. kovo 19.—Visu Lietuvos frontu lietuvių 
kariuomenė atnaujino generalj užpuolimą prieš rusų bolševi
kus, kurie terorizuoja šalies gyventojus. 

Lietuvių vyriausios karės stovyklos, Kaune, oficialiam 
pranešime sakoma: 

"Atakos prieš bolševikus pradėtas išilgai viso fronto pra
eitą šeštadienį (subatą). Bolševikai Įveikti ties Soda. Panešė 
jie milžiniškus nuostolius. 

"Šiaurvakaruose nuo Vilniaus, ties Pagiriais, mes naktt 
priešininką užatakavome ir privertėme jį bėgti betvarkėje. 

Pietrytuose nuo Vilniaus mes pergalimai žengiame pir
myn. Visu frontu priverčiame bolševikus dumti atgal." 

ESTAI PRANEŠA APIE SAVO PERGALES. 

Londonas, kovo 18. — Anot 
vokiečių pranešimo, ukrainų 
kariuomenė inėjo miestan 
Przemysl, Austrijos Galicijoje. 

Lenkai laikosi šiaurvakari 
m j miesto dalyj. 

COPENHAGEN, kovo 19.—Pskovo fronte estai išnaujo 
ima viršų prieš bolševikus, anot oficijalio estonų pranešimo iš 
vyriausios karės stovyklos. 

Pranešime sakoma, jog estai minėtam fronte prieš bolše
vikus pakėlė stiprią kontrataką. 

Baisus mūšiai estų su bolševikais seka Pečoro apskrityj, 
vakaruose nuo Pskovo. 

Pažymima, jog estai su suomių pagelba atsiėmę nuo bol
ševikų visą eilę sodžių. Didžiumą anų bolševikai sunaikinę. 

GYDYTOJAS NUŽUDĘS 
SAVO MOTERĮ. 

;*.v;:: <•: v;":v>:v,::;.-' ':::>iW;v&::Šfc:>':i£v::: 

DARBININKŲ SUSIRINKIMAS MIESTO MARSEILLES DOKUOSE. 

Policija jo ieško; jis pabėgo. 

Long Beach, N. Y.—Praeito 
vasario 27 dieną nuo pašovi-
mo mirė Dr. Walter K. Wil-
kins moteris. Gydytojas teisi
nosi, jog juodu namuose buvo 
užpuolę plėšikai. J is buvęs ap
muštas, gi jo moteris buvus 
pašauta. Nuo to jinai ir miru
si. 

Bet dabar susekta, kad gy
dytojas Wilkins pats nužudė 
savo moterį. Jinai turėjusi 
turtų vertės apie $100.(MM). 
Tad del, tų pinigų ją ir nušo
vęs, nes jinai nebuvo maniusi 
jam savo turtus palikti. 

Sufasta du įnirusios testa
mentu. Seniau padarytam tes
tamente jo moteris savo tur
tus yra paskyrusi labdarybei. 
Gi naujam—visus turtas pali
kusi vyrui. 

rPo šito paaiškėjo gydytojo 
būdas. J is buvo šaukiama; 
advokato ofisan. Bet ypiroMn 
ir nežinia kur pražuvo. 

Gydytojas Wilkins du įtartu 
buvo pčrsiskyręs su dviem 

moterim ir trečiu kartu buvo 
vedęs. Taippat ir mirusioji jrr 
moteris su dviem vyrais buvo 
persiskyrusi ir su gydytoju 
vYilkinsu pagaliaus apsivedu
si. 
•Nestebėtina, jei tokiose mai-

nininkaujančiose porose pasi
taiko visokios rųšies tragedi
jos. 

PAROLIUOTA 12 INDU 
STRIJALISTŲ.' 

į New York, kovo 10.—Darbo 
sekretoriaus įsakymu nuo 
Kilis salos paliuosuota 12 in-
dustrijalistų, kurie buvo ski
riami deportavimui. 

Kiti 12 industrijalistai bus 
deportuoti. 

ŽUVO DU LAKŪNU. 

Houston, Tex., kovo ^9. — 
Aną dieną Ellington lauke žu
vo du lakūnu: Robert Mors-
bach ir O. Davidson. 

Jiedviem skrindant sugedo 
lakstytuvas ir kaipo akmuo iš 
augštumos krito ant žemės. 
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Maisto Spekulia-
tori&i. 

Maisto spekuliatoriais vadi
nasi tie valgomųjų daigtų pir
kliai, kurie įvairiomis suktybė
mis pabrangina maistą, kad 
iš to patys pralobtu. Jiems 
negaila, kad del tos brangeny
bės neturtingi žmonės lieka 
nevalgę, kad kartais del mais 
to blogumo ar stokos apserga 
ir miršta. 

Tai-gi labai gražiai padarė 
Darbo Partija (Labor Party), 
kad surengė sumanymą Ulino-
jaus teisdavių butams, iiįant 
kiekvienas maisto spekuliato-
rius butų baudžiamas 59 me
tų kalėjimo. 

Sumanymu, padavė p. Mor
ton L. Johnsen, Darbo Parti
jos sekretorius. Jis primena, 
kad Rusijoje dal»ar liko mir
ties bausmė tik už tris daig-
tus: už rengimą kontr-revoliu
cijos, t. y. suokalbiai prieš bol
ševikus, už kyšiu ėmimą vals-
vietėse ir už maisto spekulia
ciją. P. Morton J. Jobnsen 
džiaugiasi, kad Amerikoje nė
ra reikalo kovoti nei su kon-

* 
tr-revoliucija nei su kyšiais, 
bet yra reikalas suvaldyti 
maisto spekuliatorius, nes ją 
daug yra ir visuomenei jie 
smarkiai kenkia. Darbininkai 
mirties bausmės nenori visai, 
dėlto sumano 50 metą kalėji
mą. 

Muins išrodo, kad bausmės 
suvaldo nenaudėlius, bet neiš
naikina jų. Kuomet tų nenau
dėlių pasidaro labai daug, 
tai bausmės nieko nereiškia. 
Tada reikia taisvti visuome-
nės mintis ir širdis. Chieago-
je ta pataisa butų tikrai reika
linga. 

Prieš Ateivius. 

* 

Pirm kelių savaičių šios ša
lies radikalai ir visokie bolše
vikiški gaivalai suvažiavo ša
lies sostinėm YVashingtonan, 
ir tenai atlaikė trukžmingą 
susirinkimą. Kalbėjo raudo-
niausieji socijalistai ir rusų 
bolševikų šalininkai. Nupeikė 
jie šios šalies tvarką ir visas 
valdiškas įstaigas. 

Po to susirinkimo spauda 
pakėlė trūkimą. Pasakė, kad 
jei bolševikai pačioj sostinėj 
nesivaržo skelbti savo idėjas, 
tai visoj šalyj, didesniuose 
miestuose, pramonės centruo
se, turi but kas aršesnio. 

Nejauku pasidarė ir pačiam 

SS 
0HKUGA8 Trečiadienis, Kovas 19 d. 
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kongresui, kurs tuomet turė
jo sesiją. Nes leisti čiapai, pa
šonėje, įsivyrauti bolševikiz-
mui, tai reiškia pripažinti jam 
pilietybės teises. 

Tad senate tuojaus pakelta 
sumanymas ištirti, kaip daug 
yra įsigalėjęs bolševikizmas 
Amerikoje. Senato juridinis 
komitetas tą atlikti pavedė sa
vo subkomitetui. 

Pastarasis ėmėsi darbo. Pa
kvietė visą eilę liudininkų. Per 
kelias savaites liudininkai sub
komitetui pasakojo apie rusų 
bolševikus, apie jų pragaištin
gą veikimą kaip Rusijoj, taip 
kitose šalyse, taip pačioj Ame
rikoj. 

Dabar to subkomiteto pir
mininkas," senatorius Overman 
iš Nortfa Carolina valstijos, 
praneša, jog šioj šalyj bolše
vikų propaganda plečiasi. Oi 
tas veikiausi todėl, kad šioj ša
lyj nėra įstatymo, sulig ku
rio butų galima sulaikyti vi
sur platinamus bolševikų iš
davikiškus raštus ir laikraš
čius. Senatorius Overman pa
taria prie "esjtfonage" įsta
tymo pagaminti priedą tais 
reikalais. ' 

Subkomitetas savo tyrinėji
mų pasekmes praneš ateinan
čiam kongresui. Su raportu 
jis kongresui paduos ir pa
tarimus ir priemones, kaip čia 
reik kovoti prieš pragaištingą
jį bolševikizmą. 

Viena iš svarbiausių prie
monių, kokią subkomitetas pa
siūlys kongresui, jau yra ži
noma. Bus pasiūlyta visoj ša
lyj uždrausti išleidinėti laik
raščius ir kitokius raštus sve
timomis kalbomis. Sako, tik 
viena angliška kalba leidžiami 
laikraščiai galęs gyvuoti. Tuo 
keliu busią parankiausią su-
truškinti nerangiųjų gaivalų 
veikimą. Nes šiandie čia dau
giausia svetimųjų kalbų raš
tais platinamas visoks piktas, 
atkreipiamas prieš vvriausy-

Su karės pradžia kelis kar
tus buvo sumanyta šioj šalyj 
panaikinti leidžiamus sveti
momis kalbomis laikraščius. 
Norėta tas padaryti tik karės 
metui. Bet visus kartus suma
nymas atmestas. Gi dabar gal
vojama tas padaryti ir taikos 
metu. 

Iškalno reikia numanyti, 
jog tas sumanymas ir dabar 
neturės pasisekimo. Nes jis y-
ra baisiai nesveikas ir netei
singas. Juk šios šalies didžiu
ma politikų ir veikėjų turi 
sveikas pažiūras. Jie supran
ta, kad už kokias ten gaujas 
išdykėlių nenuoramų negalima 
pasmerkti milijonų ateivijo?. 
Jie žino, kad čia milijonai a-
teivių yra šaliai ištikimi ir 
j>endrai su amerikonais dar
buojasi šalies ir visuomenės 
gerovei. Tad panaikinti sveti
momis kalbomis leidžiamus lai
kraščius reikštų didžiausią ne
teisybę. 

i r jei tas įvyktų, tuomet 
šaliai prisieitų pertraukti vi
sokius santikius su pasauliu 
ir apsitverti Kinijos siena. 
Tuomet čia nebūtų reikalingi 
nei svetimų šalių ambasado
riai, pasiuntiniai, konsuliai ir 
kitokie atstovai. 

* 
Taip negali bul. 
Visgi neturime ko perdaug 

džiauglies. Nes del .-ocijaiistų 
bolševikų prisieis sulaukti aš
tresnių Buvaržymų ir visokių 
•įeinalonumų. Už tų nenuora
mų piktus darbus prisieis ken
tėti nieko nekaltiems žmonėm*.-. 

Kaip mes bu /ome, taip bu-

Ame r. Lietuvią Kariuomene. 
• " • * • 
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Dabar į lavinimų vieta* vy

rai sueina, kada kas panori: 
vienas angščiau, kitas vėliau. 
Tai ne kariuomenės tvarka. Ši
toji reikalauja, kad kareiviai 
butų papratę kuoveikiausiai 
susibėgti į kiekvieną vietą kur 
šaukiami, nors ir laikas ir 
šiaip aplinkybės butų visai ne
patogios. Dėlto stovyklose daž
nai naktimis pačiu įmiegio lai
ku pakyla signalas. Kompani
jos ir batalijonai eina lenktyn 
katra grečiau ir pilniau pribū
va į vietą netikėto šauksmo lai
ku. 

Tokis sukilimas didesnių ka
riuomenės dalių: pulkų ir divi-j Tai, artilerijos lavinimų pra-
zijų vadinasi mobilizacija. Ka- į džia. Bet tikrasis artilerijos 
riuomenės vertė labai daug lavinimų uždavinys yra daug į-
priklauso nuo jos mokėjimo] vairesnis. Ji turi įprasti kilno-
greitai mobilizuotis. Šito da- tis iš vietos į vietą nepaliauda-

menę, reikia ją aprūpinti ge
romis anuotomis ir vyrais 
mokančiais tas armotas valdy
ti. 

Artilerijos šūviai yra dide
li ir brangus. Todėl armijos 
vertė dabar daug priklauso 
nuo to, kaip didelis yra nuo
šimtis jos artilerijos šūvių pa
taikančių tikslam Svarbu yra 
pėstininkams lavintis gerai 
šauti, bet tat yra dar svar
biau* artilerijai. 

Civiliai žmonės mintija, kad 
artilerija sustato savo armo
tas, paskui už kiek tolumos 
sustato tikslus ir bubina į 
juos. Tiesa, daroma ir, taip. 

lyko mųs korpusas galėtų iš
mokti tik tada, kada arba visas 
butų viename daigte, arba nors 
divizijomis išsiskirstęs į sto
vyklas. Tai-gi lavindami savo 
kariuomenę neapseisime be di
delių stovyklų. 

Suvienytos Valstijos jų turi 
atliekamų, o mums jos reika
lingos. Neviena Amerikos ka
reivių stovykla kaip Camp 
Custer, arba Camp Grant 
taps uždaryta, kuomet pasi
baigs dabartinės ' Suvienytų 
Valstijų kariuomenės demobi
lizacija. | kiekvieną Amerikos 
stovyklą telpa daugiau karei
vių negu mes jų turėsime. 
Tai-gi mums užtektų vienos. 
Bet be vienos neapseisime, jei 
savo kariuomenės lavinimą 
imsime rimtai. 

Nei Rusija, nei Vokietija, 
nei Prancūzija nestatydavo to
kių grynai kareiviškų nuėstų, 
kaip Great Lake Navai Trai-
ning Station, arba kaip Camp 
Grant. Bet minėtosios šalys 
turi daug mažesnių kazarmių 
atskiriems pulkams arba jų 
dalims, o vasaros metu visas 
kariuomenės rųšis išveda į 
laukus, kur nėra nei kokios 
pastogės. Tat vadinasi gulykla 
arba Jiogeris. Tenai kareiviai 
lavinasi kariškuose veiksmuo
se, kuriuose dalyvauja dide
lės vyrų daugybės su įvairio
mis ginklų ir išlavinimo rūši
mis. , • 

Amerikos stovyklos pasiekia 
tuos pačius kariškus tikslus, 
kaip ir Europos gulyklos, bet 
kareivių sveikatą aprūpina ge
riau. Amerikinė sistema yra 
geresnė ir tuomi,kad palengvi
na greitos mobilizacijos lavini
mą. Ji yra gera ir tuonii, kad 
apsaugoja kareivius nuo auti-
militariškos agitacijos. 

Del visų minėtųjų priežas
čių ir del to, kad esame Ame
rikoje, turėtume pasinaudoti ir 
Amerikos pavyzdžiu ir Ameri
kos palengvinimais. Tat visa 
nei nesapnuojama išpildyti be 
sutarties su šios šalies val
džia. 

ma savo darbo. Tat via žymiai 
sunku. Kilnojimasis susideda 
iš dviejų dalių: atsitraukimas 
iš pozicijos ir stojimas į pozi
ciją. Nemokant atsitraukti iš 
pozicijos, nutrūksta veikimas. 
Nemokant sustoti į poziciją, 
priešas veikiai ją suseka ir 
apipila savo šūviais, kurie ją 
išnaikina. 
Sunkiausias artilerijos užda

vinys yra taip vadinama ug
nies skraistė (fire barrage). 
Ją gali sudaryti tiktai sutar
timis didelio skaičiaus anuo
tų veiksmas. Ta skraistė ,turi 
užkloti pėstininkus nuo priešo 
šūvių. Užtat pėstiiiimkanis ei
nant pirmyn'ir ugnies skrais
tė turi eiti pirmyn. Šiaip pės
tininkai arba turėtų sustoti 

PROTESTE REIKAfcE. 

Artilerijos lavinimas. 

Šių dienų armijoje kalavijai 
tebėra tik papuošalai oficie-
riams, durtuvai nepanaikina
mi dėlto, kad naudingi yra 
drąsai lavinti ir retkarčiais 
priseiua juos vartoti pabiru
sioje kovoje, bet stambiausioji 
aiinijos jiega sueina į jos arti
leriją. Norint Amerikoje suda
ryti Lietuvai naudingą karino? 

I I ' I I • Į • 

socijalistai liaudžiai žadėjo 
kime pilnai štikimi šiai šaliai.)"rojų", aukso kalnus. Bet šian 
vyriausybei. Pildykime jos pa
rėdymus. Sau#5kiinės visokių 
trukšmadarių, kurie turtingi 
įvairiais pažadėjimais, šalin-

knnėfc soeijaliatų. Nes jie gali 
mos intraukti tik vargau. 

Atsiminkime Rusiją. Tenai 

nepasiekę tikslo arba įeitų į 
savąją ugnies skraistę, kur 
juos išnaikytų savoji artileri
ja. 

Suprautama, kaip daug rei
kia lavintis, kad pusantro 
šimto anuotų galėtų sudary
ti vieną liepsnos sieną einan
čią pirmyn sulig generolo pa
liepimo, apsistojančią, arba 
pasitraukančią atgal, arba pa
sikreipiančią į parodytąją šą
li. • 

Tikslingam karės darbui ar
tilerija turi suski.ėti iš įvairios 
rūšies anuotų. Kaikurie ir kul
kas vydžius priskaito prie arti
lerijos dėlto, kad jie pastato
mi ant žemės, o nelaikonn ran
kose. Bet pradėkim artileriją 
nuo lengvučių kalninių armo-
tėlių, kurių vamzdžio skylė y-
ra apie 3 colius storio ir di
džiųjų milžinų su 12 colių ko
šelėmis. Seiliaus šitas didžią
sias tevartodavo tik laivuose 
ir prie tvirtovių. Dabar jos 
reikali ugos apkasų kovose. 
Mes nesvajojau! netiktai apie 
superanųotas, nešančias 75 u-
merikines mylias, nei apie 21 
colio vokiškąsias didžiules, nei 
net penkiolikines, kokiomis 
ginami Amerikos pakraščiai 
ir Panamos kanalas. Turime 
tenkintis mažuma* 

Vis-gi tricolės anuotos lavi
nimų negalima daryti mažoje 
vietoje. Trumpiausias jos šū
vis išneša 650 yardų, arba 
280 sieksnių. Tikrasis šūvis to
kios armotos pirm keturias
dešimties metų jau išnešdavo 
3,300 jardų, t. y. beveik trys 
viorstai, arba dvi mailės. Dvy-
likoolės anuotos vidutinis šū
vis siekia aštuonias mailes. 
Norint išlavinti savo artileri
ją, kad ji mokėtą daryti ugnies 
skraistę, reikia tiems lavini
mams turėti lauko .mažiausiai 
dvylikos mailių ilgio ir apie 
tiek pločio. Ta vieta turi būti 
gerai apsaugota, kad uepasi-
painiotų neatsargių žiūrėtojų, 
kurie galėtų palysti po lavi
nimų šūviais. 

die duoda švinines kulipkas 
vietoje duonos. Tik socijalistą 
vadai turi "roįu/ \ Gi liaudis! Artilerijos lavinimų vieta 
baigia mirti badu. dažniausiai būva įvairiai kam 

Pasirodžius spaudoje pra
nešimams apie lenku užsimo
jimus Lietuvą paglemžti, tuoj 
ii įvairių lietuviškų kolonijų 
pasipylė protestai Nekurios 
kolonijos, išnešančios protes
tus, pasiuntė juos tiesiog 
prezidentui Wilsoaui, savo 
valstijos senatoriams ir dis-
trikto kongresmonui. kaip ku
rios dar pridėjo ir savo,val
stijos gubernatoriui. Bet 
daugelis kolonijų kur kas ge
naus pasielgia siųsdamos vi
sas rezoliucijas ir protestu* 
per lietuvių atstovybę Wash-
ingtone, nes, jei kartais kokio 
trukumai randasi priimtose 
rezoliucijose, tuomet galima 
jas pataisyti 

Tankiai pasitaiko, kad re
zoliucijas priėmusiųjų norai 
nevisai būna išpildyti, ir štai 
del ko: pažymėta rezoliucijoje 
ir taipgi mūsų prašoma, kad 
įteikti net keliems jų įvardin
tiems valdininkams, bet tik 
viena kopija teprisiunčiama; 
suprantama, tuomet tik vie
nam asmeniui tebūna įteikta. 
Prisiunčiant rezoliucijas arba 
protestus, prašome paduoti 
savo antrašus, nes butinei rei
kia juos ant rezoliucijos pa 
žymėti ir taipgi kad galėtu
me tamstoms atsakymą duoti 
jog rezoliucijos liko priimtos, 
arba ypač yra taisytinos. 

Pirmiaus priimtas rezoliuci
jas, protestuojant prieš lenk'* 
Lietuvon veržimąsi, gavom ir 
įtoikun minėtiems valdinin
kams nuo sekančių kolonijų: 
Kenosha, Wis. - r Labanaus
kas; Newark, N. J. — Saka
lauskas; Elizabeth, N. J. — 
Žalioms; Cleveland, Ohio (ka
reivio) — Praškevich; Pitch-
burgb, Mass. — Stepanovič; 
Cleveland, Ohio — Šimonis, 
Kearney, N. J. — Ba^ruko-
nis; Grand Rapids, Mieli. — 
J ūsas; Broekton, Mass. — Ab 
lačinskas; Worcester, Mass. 
— kits. Jakaitis; Roehester, 
N. Y. — kun. Kasakaitis; 
Brooklyn, N. Y. —Šibanaus-
kas; Chicago, 111. — Vaitkus, 
Baltiniore, Md. — Lazauskas; 
Brooklyn, N. Y. — Mulevi
čius; Paterson, N. J. — Strai-
naitis; New York City — Pet
riką; Waterbury, Conn. — 
Rimkus; Schenectadv, N. Y. 
— i^uirevich; Waterbilt, N. 
Y. — Vaičiūnas; Gardner, 
Mass. — Navilaika; Bristol, 

— Zigmonta; Lawrence, 
— Sėkys; Brooklyn, N. 

Daubas; Westiield, 
— Jarosh; New York 

City, (kareivių) — Milius; 
Kewanee, III. — Bielskis; An-
sonia, Conn. — Taraila. 

Iš žemiau talpinamų kolo 
rijų priėmėm rezoliucijas pri
imtas laike apvaikščiojimo 
Tautiškos Šventės, Šv. Kazi
miero dienoje. Šios rezoliu
cijas — protestai prieš lenkus, 
rusų ir vokiečių bolševikus 
irgi įteikta prezidentui, sena
toriams ir nekuriems kongre-
smonams. Daugelis iš pirmiau 
priimtų rezoliucijų pasiųsta 
prezidentui "VVilsonui dar jam 
tebesant Prancūzijoje, o vė
liaus priimtas įteikta jam 
parvažiavus, kartu su priimto
mis rezoliucijomis Amerikos 
Lietuvių Tarybos, Tautinės 
Tarybos ir ilga rezoliucija — 

puota ir dėlto iš grekų kalbos 
vadinasi poiigonu, t. y. dau
gelio šonų vieta. Poligono 
mes negalime pirkti savo ren
giamai kariuomenei. Tat pė>-
brangiai atseitų. Bet mes gali
me pasiskolinti nuo Amerikos 
valcĮžios. .ŲŽJ^JUgs to£ine4 su 
ta vridH«^Pp^>^ 
mi nors pasitarnauti. 

(Daugjtfaiįus):; 

Conn. 
Mass. 
Y. -
Mass. 

memorandumu nuo Tarybų 
Pild. Komiteto. 

Amsterdam, N. Y.; Eliza
beth, N. J.; Hazelton, Pa.; 
Jersey City, N. J.; Minersvil-
le, Pa.; Du Bois, Pa.; Brook
lyn, N. Y. (kun. Kodis); 
Brooklyn, J*. Y. (kun. Pet
kus), Cambridge, Mass; Mas-
peth, L. L; Reading, Pa.; Day-
ton, Ohio; Chicago, 111. (kun. 
Albavičius); Tamaqua, Pa.; 
Coaldale, Pa.; Westfield, 
Mass.; Pittston, Pa.; Chicago, 
111. (Kupronis); Mahanoy Ci
ty, Pa.; Kewanee, 111. 

Nekurios kolonijos čia ne
paminėta, nes joms laiškais 
a •sakyta. , 

Lietuvių Inform. Biuras. 

AMERIKOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS. 

Balkanus bus siunčiama pen
kiasdešimts Raudonojo Kry

žiaus slaugotojų. 

PITTSBURGHO APIELIN-
KĖS PRAKALBŲ MARŠRU
TAS, VYČIŲ SPAUSTUVĖS 

REIKALE. 

Kovo 22, Homestead, Pa. 
Kovo 23, 2 vai. po pietų, 

Braddock, vakare W. E. Pitt-
sburgh. 

Kovo 24, North Side Pitts-
burgh. 

Kovo 27, Bridgeville, Pa. 
Kovo 29, Ellsworth, Pa. 
Kovo 30, S. S. Pittsburgh, 

Pa. 
Kovo 31, Duąuesne, Pa. 

L. V. Pitts. Apskr. rast. 

RED. ATSAKYMAI. 

/ . Sabaliauskas, Benton, 111. Su
rinktąsias tėvynei aukas galite 
siųsti į "Draugo" Redakcija, 
1800 W. 4G-th Str.; Chicago, 111., 
armba tiesiog Tautos Fondo se
kretoriui p. L. Šimutis, 456 Grand 
Str.? Brooklyn, N. Y. . Tiktai če
kį arba Moriey Orderį reikia ta
šyti Tautui Fondo iždininko p. 
V<iišuoro vardu. 

\Vashington, D. C. — Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 
Komisija Balkanuose rengias 
siųsti penkis ligonbučius su 
kokiais penkiasdešimtimis 
Raudonojo Kryžiaus slaugoto
jų. Taip praneša iš Washing-
ton Miss Helen Scott Hay į 
Raudonojo Kryžiaus vyriausi 
ofisų. 

Didžiausias iš rengiamųjų 
ligonbučių bus įrengtas tuojau 
Belgrade. Jame bus nuo 100 
iki 200 lovų, po priežiūra Dr. 
George D. Tarnowski ir Miss 
Harriet Lette, kuri užmaryje 
dirba su Raudonuoju Kryžium 
jau nuo 1916 m.r kaipo vy
riausioji slaugotoja. Kitu du 
ligonbučių su 150 lovų dabar 
organiztfoja kituose didžiuo
siuose šiaurinės Serbijos mie
stuose. Miestuose, turinčiuose 
nuo 10,000 iki -20,000 gyven
tojų, bus įsteigti penki ar šeši 
ligonbučiai. 

Miss Rachel Torrance, iš 
Ne\v Yorko, prižiūrės vienų tų 
mažųjų ligonbučių. Grupė iš 
trvlikos Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus slaugotojų, vadovau
jant Miss Georgia Greene, 
kuri baigė mokslus prie mote
rų ir Vaikų Ligonbučio, Bos
ton, Mass. eina į Montenegro, 
o kita tokia grupė iš dešimt 
slaugotojų į Graikijų. 

VYRAI 
Kurie kalbate lietuviškai, ga
lite padaryti savo atliekama 

laika barngiu. 
MCH organizuojame L.1ET1" VIV 

Skyrių ir re ikalaujame keletą lietuvių 
euergišku vyru, knrie galėtų iiašvęsii 
keletu valandų k a s dieną a rba keli*-
tą dienų kas savaitę l>er ftį visą me
ta. 

J u s galite šitą atl ikti nekl iudant 
savo i»aprasto darbo, geros ineigos. 
atsišaukije nuo 9 iki 1 vai., kiekvieną 
dieną šioj savaitėj a rba Seredomis ir 
ketvergo vakarai* nuo 6 iki 8. arlm 
telefonuokif: m a n 

Randolph 7400 
Adam Markūnas. 

LITHL'ANIAN DEPT. . ROOM 487. 
FIRST NATIONAFi BANK KL1M*. 

68 YV. M O M t O E ST. 

NAUJA BENDROVE 
SU KAPITALU $100.000.00 DOL. 

Lietuvių Statymo Bendrovė Lithuanian Biulding Co. 
Ši bendrovė inkorporuota Ohio valstijoj, sulig Ohio val

stijos teisių ir po valdžios saugia priežiūra. 
Bendrovė pradeda darbų jau, nes turi kapitalo $35,000. 

Iradeda pirmiausia: 
1) Stato naujus namus, medinius ar mūrinius be skirtu

mo, ne tik Ohio valstijoj, bet ir kitose valstijose. 
2) Daro pienus dėlei namų reikale. 
3) Skolina pinigus lietuviams statant namų, padaro 

lengvas išlygas, rokuojant mažą nuošimtį. 
4) Parduoda namus, lotus, farmas. 
5) Apdraudžia namus, rakandus ir kitokius dalykus. 
6) Taiso namus. 
7) Organizuoja tam tikrus amatninkus, kad reikale juos 

turėtų organizuotus. 
8) Kaip tik bus galima keliauti į tėvyne, Lietuvą ir ki-* 

tas dalis svieto, tuomet pardavinės laivakortes ant visų linijų. 
9) Siuntinės pinigus į Lietuvą ir į visas dalis pasaulio, 

saugiai ir greitai. . 
10) Bendrovės tikslas sukelti pramoniją tarpe lietuvių 

amerikiečių.. 
11) Bendrovė ne tik užsiims statimu namų, bet ir tą 

stengsis įkūnyti, ką tik pajiegs. 
12) Bendrovė su kapitalu tam tikru padės iš Lietuvos 

griuvėsius žarstyti į šalį, o ten statyti namus naujus ant tos 
vietos, kur ugnelė siautė ir baisi karė. 

Lietuvių kiekvieno užduotis nupirkti nors porą šėrų šios 
Bendrovės. Šerai kainuoja $25.00 vienas, mažiaus neparduo
da, kaip tik 2 šėru už $50.00. 

Kam nfums lietuviams vargti toliau, tik sujuskrme, 
Šviesi ateitis jau matyti darbininkams žmonėms iš šios nau
jos Bendrovės, bet reikia penkiasdešimtinės, nepasigailėkite, 
arba ir daugiaus. L. S. Bendrovė nuošimtį moka už pirktus 
šėrus, 4 dol. už šimtą. 

Sesutės lietuvaitės, sujuskite, stokite į darbą, pirkite šė
rus, raginkite jaunikaičius, o tam sudėsim kapitalą $100.000, 
da ir padidinsim ir tik lietuviai pagelbės savo tėvynei staty
mo reikaluose ir pakels pramoniją. 

Clevelandieeiai, ateikite turėdami reikalą ar virš minė
tus darbus. 

Ofisas Bendrovės adaras dienomis nuo 8 vai. ryto iki 
9:30 vai. vakaro. 

Norėdami platesnių inpormacijų, kreipkitės prie Bend-
drovės sekančiu adresu: . 

IK wwm Muare mm 
6307 Superior Ava. N. S; Cltvtbpd, Ohio. 
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iai Amerikoje. 
ROSELAND, ILL. 

Labdaringosios Sąjungos 2 
kuopa laikč mėnesinį susirin
kimą kovo 9 d., Visų Šventu 
parapijos mokyklos kainbary-

Susi rinkimas nebuvo skait
lingas, nes Roselando lietuviai 
nevisi rūpinasi našlaičiais, iš-
skyriunt kelete iš viso> apie-
linkės. Tankiai man tenka 
dalyvauti vietinės kuopos su
sirinkime, bet niekada nebū
na susirinkimas skait l ingai 
Atsilanko kelios žymesnės 
moterys ir... viskas. Klausi
mas, kur yra mūsų kolonijos 
vyrai, veikėjai? Ar jų čionai 
nėra, ar visi praleidžia laiką 
smuklėse, nes to labo nema
žai yra šioj ajnelinkėj. Tiek 
u>, bet visgi ši kuopa gyvuo
ja gerai. Turi kasoj keleto; 
dolierių ir susirinkime nutarė 
100 dolierių paaukoti Centrui. 
Rodos, nutarė į artimiau?] 
Centro susirinkimą, nuvežti ta 
auką. Turi savo globoj kele 
tą našlaičių ir šelpia pagal iš
galės, (leistina luitų, kad vie
tinės kolonijos lietuviai dau
giau atkreiptų atydos į Lab
daringos Sąjungos reikalą, 
nes tai yra svarbus ir prakil
nus darbas, ypač kad ši orga
nizacija rengiasi statyti naš
laičiams prieglaudą. Pinigai 
reikalingi. Gerbiamieji rose-
landiečiai, ateikit ir prisira
šyk i t prie vietinės L. S. kuo
jas Susirinkimus laiku ka> 
antra nedėldieni kožno mene-
s to. 

Našlaitis. 

CICERO. ILL. 

Darbininku judėjimas. 

Nuo darbininkų Judėjimo 
neatsilieka nei šis kampelis. 
Tiesa, mažas skaitlius, ypatin
gai iš moterių pusės, supran
ta svarbą orgaUizuoties ir 
bendrai pasitarti apie savo 
reikalus bei lavinties, bet tas 
mažas skaitlius žmonių yra 
tikrai atsidavęs darbininkų 
luomo reikalams, šis būrelis 
yra susispietęs Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos 49-toje kuo
poje. Praeitame susirinkime, 
kuris buvo Įvykęs panedėlyje. 
kovos 10 d., Šv. Antano parap. 
svetainėje, nors stoka buvo 
laiko, tečiau daug kas tapo 
nutarta. 

Kuopn įstojo pp. Vladas 
Bukauskas ir Kaz. Kavaliaus
kas. Išduota raportas iš L. 1). 
S. Chioagos Apskričio. Nu
tarė prisidėti su penkine prie 
padengimo lėšų išleidimui 
lapelių "Krikščionių - Demo
kratų partijos programas," ku 
r i e b u s dykai dalinami, kad 
supažindinti žmones, kokią 
tvarką Lietuvoje nori j vest i 
krikščionys demokratai, kurių 
programo laikosi Liet. Darbi
ninkų Sąjunga. 

Išduota raportas iŠ Ciceros 
Lietuviškų Organizacijų Są
ryšio kaslink šaukimo Vi
suotino Lietuvių Seimo Ame
rikoje. Pasirodė, kad nėra 
reikalo apie tai tartis, nes Ka
talikų Vienybės IT-ras sky
rius, prie kurio kuopa pri
klauso, išnešė protestą prieš 
liberalų norą šaukti seimą. 

Kuopa rengia balių, kuris 
atsibus balandžio 20 d.,Šv.An-
tano par. svetainėje. 

Pirmų utarninko vakarą 
kiekvieno mėnesio bus iškal
bos lavinimosi susirinkimėlis. 

Dar buvo ir kitokie r a p o r 
tai . Reikalų yra daug. Ne
g a l i m a apdirbti . Darbininkų 
stoka. Stebėtina, kad ne vi-
si žmonės dar supranta svar-l Gaila, labai gaila, matant 
\>4 šitos organizacijos. " Yįso- tiek daug jaunimo vakarais 
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kiais darbais ciceriečiai atsi
žymi, (Jalima tikėties, kad ir 
šią organizaciją išaugins tokio 
didumo, kokiai pridera būti. 
Darbininkai ir ' darbininkės, 
rupnkitės patys savais reika-
ta i s . 

Darbininkas. 

WAUKEGAN, ILL. 

Lietuvių diena. 
. 

Kovo i) d. Tautos Fondo 25 
skyrius apvaikščiojo Šv. Ka
zimiero dieną. Pirmiausiai Ii. 
Vyčių choras p a d a i n a v o " K u r 
'oanguoja Nemunėlis' ' ir "Mi
škas ūžia". P-lė Ona Mažei-
čiutė padeklemavo "Sugrįži
mas tėvynėn". Paskui buvo 
kalba. Kalbėjo gerb. kun. 
prof. Bučys. YVaiikeganiečiai 
buvo išsiilgę gerbiamo kun. 
prof. Bučio, nes vos persta-
<vui> ji kalbėti, tuojau pasipy
lė didelis delnų plojimas. Kun. 
prof. Bučys pasakė, kad nors 
ir turėjo atsiskirt, bet jaus
mai pasiliko ant visados. To
liau gerb. kalbėtojas papasa
kojo, kad jau keturi šimtai 
metų kaip apvaikščiojama y-
ra ta šventė, kuri šimet vra vie 
na iš linksmiausių švenčių del 
lietuvių, nes Lietuva yra lais
va. Paskui papasakojo apie 
reikalingumą lietuviams ka
riuomenės, kuri galėtų apgin
ti tėvyne nuo priešų ir nuro
dė taip-gi kokia ta kariuomenė 
turėtų būti. Visa kalba pu
blikai labai patiko. 

Po prakalbai buvo rinkimas 
aukų. Aukojo sekantieji: 

Po ") dol.: J . Petkevičius, J . 
lunčius, K. Makuška. 

Po '2 dol.: A. Jankauskis, 
P. Liekus. 

Po 1 dol.: P. Leonaitis, B. 
Austiniutė, P. Barčas, S. Ur-
bonas, V. Capasv A. Gandis, 
M. Vasiliauskaitė, M. Mase-
iiunienė, A. Didjurgis, A. Pet
ku tė , J . Leskis, F. Trust, F. 
Ašmienė, V. Svitorius, F. Bau
da, M. Litvinas, J . Zekas, A. 
C a pas A. Bakšys, P. Daba-
šinskis, P. Bazdalevičius, P. 
Pocius, J . Lataiciutė, K. Ki-
Šonas, T. Baronas, J . Augus
ią vičia, X. Čiapas, A. Račių?, 
R. Stanislovaitis, A. Mataitis, 
V. Labanauskis, L. Miliaus
kas, P. Janušauskas, P. Stu-
ginskis, A. Jonaitis, K. Stu-
ginska, P. Kapturauskas. 
Smulkių aukų sumesta $5.20. 
Viso labo surinkta $61.20. 

Visiems aukotojams, vardu 
Lietuvos laisvės. Tautos Fon
do 25 skyrius taria širdin
giausią ačių. Ant galo dar 
padeklemavo eiles p-lė Petr. 
Jasiukuičiutė ir, atgiedojus 
Lietuva, tėvynė mūsų, žmonės 
ramiai išsiskirstė. 

. P . J . P . 

Kasžin ar tai liežuviavimas, 
paskalų leidimas, šmeižimas, 
yra taip malonus darbas, ar 
tai manoma, kad tai žaisle, 
kad šita kolonija be to, kaip 
matytis, negali apseiti. Da
bar pradeda šmeižti, arba pas
kalas leisti apie žmonės, ku
rie visa širdimi yra atsidavę 
tėvynės reikalams. Sakyčiau, 
kad ir jųs, kurių liežuviai ne
kantrus taip, atsiduokite tė
vynės labui, ypatingai daly
vaukite visokiame veikime, 
kur jie dirba, ' tai gal jūsų lie
žuvėliai ir galvelės turės ra
mybę. Tiktai pamėginkite. 
Tuomet ir jųs ir mūsų tėvynė 
galės džiaugties. 

Šįmet,, norints vėliau, bet 
uoliai rengiamasi prie Katali
kų Spaudos Savaitės. Kiek
vienam turėtų rūpėti praplati
nimas katalikiškos spaudos, 
nes tuouii savo tauta kultūriš
kai pakelsime. 

Kokios knygos bus platina
mos tokios, bet Lietuvos isto
rijos vadovėlius turėtų kiek
vienas įsigyti ir ant atnunties 
išmokti, taip, kad žinotumėm 
kokia buvo mūsų tėvynės pra
eitis. Nesmagu yra, kuomet 
indomaujantieji svetimtaučiai 
užklausia apie Lietuvų ir jos 
praeitį, o čia nieko nežinai iš 
istorijos. Kiekvieno lietuvio 
kaip ir priedermę yra. prie 
kiekvienos progos informuoti 
svetimtaučius apie savo tėvy
nę. 

leidžiant veltui laika. Ar ne
būtų didesnė nauda jam, o 
ir mūsų tautai, jeigu tą laiką fc « J* J% 
sunaudotų mokinimuisi kokio ^ * » J^ 'e*%p 
nors amato ar darbo? - * 

Ona Černiene 
po tėvais Lubiniukė 

pasimirė utarninko, kovo 18 d. 
5:05 vai. ryte, 35 metų am
žiaus. Amerikoj išgyveno 10 
metų, su vyru išgyveno 6 me
tus. 

Velionė paėjo iš Kauno gub,, 
Panevėžio pav., Naujamiesčio 
volasties., Gustonių kaimo. Mi
rė nuo plaučių uždegimo. Pa
liko didžiausiame nuliūdime 
vyrą, Izidorių ir sunūs: Kazi
mierą 3x/2 metų ir# Petrą V/2 
metų; taipgi Joną ir Silvestrą 
Lubinius. 

Laidotuvės atsibus pėtny-
čioj, kovo 21, 9 vai. ryte iš Šv. 
Jurgio bažnyčios į šv. Kazi
miero kapines. 

Velionės kūnas randasi po 
num. 3213 Lime St. \ 

Yra ir čionai keletas žjno- į Visi giminės ir pažįstami 
niu, kurie reikalauja Visuoti-' yra kviečiami dalyvauti laido-
n<> Seimo. Kas jie tokie, tai 
pasirodė per Cicero* Lietai* 
viskų Organizacijų Sąryšio 
susirinkimą, vasario 25 ot 
Vienas karštas troškėjas sei
mo, po užsiminimui apie Lie
tuvos valdžios įgaliotinius Pa
ryžiuje, rėkė, girdi, " ka s įga
liojo (suprask nuskyrė) Lie
tuvos valdžią, jei ne mes! ' 

tuvėse. 
Nuliūdęs vyras ir vaikai. 

REIKALINGAS tuojaus geras var
gonininkas. Alga ir ineigos geros. 
Atsišaukite Šiuo adresu. 

Rev. J. \V. Ineiura, 
258 Slocum St.. 

Kingston, Penna. 
i _ _ _ _ _ > , i 

Paleškau pusseserės Onos Marozie-
nės po tėvais (Jalveliutė. Ji paeina 
iš Kauno gub., Panevėžio pav. Survi-

Mei-. l e l g U j a i l neZlUO k a i p t a V a i - į l iskės parap.. Ibutonio sodžiaus. 
• v • ] • *. : i . - .:i-4-.. džiu atsišaukti sekančiu adresu: 

dzia susidarė, tai ką veiktų I 0 n a cjaiveiiutė 
tokie seime. Nebolševikas. 

- ui — 

a stato st, Fort Plain. N : Y. 

Taieškau savo moters Stanislavos 
Kniukštienės, po tėvais Vilnaitė. Da- Į 
bar ji turbūt vadinasi Tamašauskie-
»ė. Ji išvažiavo su Juozu Tamašaus
ku ir išsivežė 12 metų mergai tę Sta
nislavą. Ji kalba tiktai l ietuviškai; 
yra vidutinio ūgio ir laiba. Tas vyras 
daugiausia dirba duonkepyklo.se, kal
bu lietuviškai, latviškai ir šiek tiek 
angliškai. Prie parapijos neprigulL 
Kas praneš teisingai apie juos g a i u 
$25.00. 

Antanas Kniukšta, 
6441 So. K no K Ave.. Chicasro, 111. 

• • i • • • i 

K A T R A ! 
Parsiduoda labai pigiai naujas m ū 

rinis namas ant trijų flatų po penkis 
kambarius. Priežastis pardavimo, nes 
savininkas turi išvažiuoti ant ūkės 
greitu laiku. 

M. P., 
031 \V. 34th II. . Chicago, III. 

Ant pirmų lubų. 

Ant pardavimo ?-jų pagyvenimų, 
mūrinis namas, ste.. . > heat; 5 ir 6 
kambarių. Kandos ne. ^ $68.00 per 
menes). Knina $6,730.00. Atsišauki
te pas savininką. 
5640 So. Wimhest.er Ave., Chieasro, 111. 
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ANTANO RADZEVIČIAUS 1 
VARGONŲ KOMPANIJA 

JDirbšjai ir statytojai 

Elektriškų, 
Tubular-
Pneumatšikų 
ir Mechaniškų 

VARGONŲ 

# • 

3 
1 
s 

s 
s 

IŠ CICERO PADANGĖS. 

Bažeycii},Teatrų ir Rezidencijų 
Taip-gi taisom, 
derinant Ir per-
dirbam vargonus. 
Dedam elektros 
motorus ir visok} 
darbą reikal inga 
p r i e vargonų. 
Dirbtuvė aprū
pinta naujausio
mis ir geriausio
mis mašinomis ir 
specijalistais dar-

:_ bininkais. P ienus 
ir specifikacijas 
s iunčiame veltui. 

ESS« r 177 New York Ave., NEVVARK, 
N. J, ~i 
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Tūkstančiai Dolierių 
yra praleidžiama teatruose ir 
kituose pasi l inksminimo vietose. 
Kodėl praleisti tiek pinigų kuo
met tu gali girdėti savo nainuo-' 
se goriausias dainas ir gražiau
sią muziką ant gero grafafono, 
kur] mes parduodame ant leng
vų išmokesčių 

$1.00 Į MENĖSI. , 
36 dainos ir muzikos D Y K A I 

Kožna mašina gvarantuojama . 
R a š y k i t e m u i n s š i a n d i c n 4 , o 
mes tuojaus išs iųsimą jums gru
žų iliustruota, katalioga. DYKAI 

E a g l e G r a p h o p h o n e Co. 
104 Eas t l « t h Street, 

Dcpt. 10, N e w York. 
! » • i II ' 

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

Naujamadiniai , daryti ant už
sakymo siutai ir overkotal, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $15. ir $£*. 

Naujai daryti gatavi nuo $16 
iki $35 siutai ir overkotal, nuo 
$7.50 iki $18. 

Pi lnas pasirinkimas kailinių 
pamuštų overkotų. 

Visai mažai vartoti- siutai ir 
overkotal vertės nuo $25 iki 
$85. Dabar $5 ir augšeiau. K e 
l inės nuo $1.50 iki $4.50. Valkų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporai. 

ATDARA KASDIENA 
Nedėl iomis Ir vakarais. 

S. GORDON, 
1415 S. Ualsted St., Chicago, 111. 

$ $ » • » « » M » » » « » ^ l —H 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angl iškos ir l ietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewritingf, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos pilietystės, dailia-
rašystės. 

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

PATRŪKIMAS UŽMUŠA 
7,000 PER METUS. 

Septyni tūkstančiai kiekvieną metą 
yra paguldomi su certif ikatais pažy
mėtais "Nuo Patrūkimo" kodėl? Už
tat kad neprisižiurėjo save kaip rei
kia. Ką tu darai šiandieną. Ar ir 
tu neatkreipi domos j tai ir neužsi
žiurai save. Ar gal geriausia neštoji 
diržą? Tas diržas tai nieko nepagel
bės, tai taip kaip ramstis prieš grip-
vancią sieną. Tas suveržimas ne
leidžia tavo kraujui gerai cirkuliuoti 
ir tavo muskulos silpnėja. 

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

PLAPOA PADUŠKAITE kuomet 
pridėta prie kūno niekuomet nenus
l inks nuo tos 'v ietos . 

Išmokite kaip vartoti gamtos jtai-
sas irv apsisaugokite nuo patrūkimo. 
Prislųsktte savo vardą J Plapoa Co., 
Block 3090, St. Louis, Mo., o gausi 
DYKAI ant išmėginimo Plapoa ir vi
sas pilnas informacijas. 

PAINTERIS—MALIORIUS 
atiteku atsakančiai ir gražiai ir po vi
sas dalis Chicagos miesto. 

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

Telefonas McKinley 274. 
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V. W. RUTKAUSKAS, j 
ADVOKATAS 

Tada Bi las Visuos© Teismą o** 
Ofisas Didmiesty!: 

m W. WASHINGTOW STRJKJPr 
Kambaria 109 

Tel. Central 5478 
Ofiaas ant Bridgaporto 

SS08 KO. MORGAM STREKT 
Tel. Tardą 7$t 

Gyrea imas , 819 W. » « * i B* 
Tol. Yards Hll 

ALEI. MAft̂ T^TTTff 

Lietuvis 
norius. Atl ie
k a v i s o k i a s 
laidotuves k o -
piglausial. Ta
ria savo 

Ir aato-
mo biUna 

Taipgi didaa-
Bf dali &•** 
patys d irbama 

3307 AUBUBN AVI . 

»•:• mmmm 
F h o o e Drover 41S9 

? 

i 
I 

v.—, 
I 

įį0 mat i » t y 

Dr. A. K. RUTKAUSKAI 
Talaflnaa McKinley B 7 « 

G VDO VISOKIAS LIGAS . . 
S4B7 8ontk Westera BoalevaJNj 

W. I5»tea gatve* [ Į 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iuui l l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l t t 
Resld. 911 So. Ashland Blv. Chicafo 

Telefonas Haymarket 1144 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas gydytojaa Iv ohli I I I Į M 

Specljalistas Moteriškų, Vyrišku 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chica«o 
Telefonas Drover 8 4 t f 

VALANDOS: l t — 1 1 ryto S—I 
pietų 7—S vak Nedėl iomis l t — I I dj 
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Ė^m a ja ia ia i i 

Mrs. B. PALUBINSKIENĖ 
REGISTRUOTA 

AKUSERKA 

P. J. OREILLY & 
A. N. MASULIS. 

Kl-:.\l. — IJSTATK — I.OANS 
— I N S I R A X C K 

Ar m>rete gyventi gražiose vie
tose. Alės turim I'igių ir gražių 
naaiu del pardavimo. 

Matyke tuumis Pirmiau* pirkimo. 
68 und Kedsie Ave. X. W..<o-

ner Chicago, Ill. 

EXTRA. 
REIKALINGAS 

SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu viso
kius popierinius stogus 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 Chi
cagos. Darba atl ieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją,. K a m tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

Lithuanlan R e d Roof ing Co., and 
Sheet meta i Works, 2106 W. 24tli St., 
Tel. Canal 4802. 
^^^^A^^^^^^^^^^^^^^^^a^^a^^^^^B^^B^B^^^Ma^B^BeBBB^BBeMB^BBBBVBBB> 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Turiu patyrimą, 
moterų ligose: 
Mano patarfarU 
mas užganėdins 
kiekvieną mote-? 

Suteikiu ro-
dą dykai kiek-<< 
vienai. Ats išau
kite: 

1343 So. 
49Ui Avcnue, 

Cicero, I1L 
Telefonas 

Cicero 3111 

i 

Dr.M.Slupmcki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELLuroie 
Tekrfc 

Valandos:—8 lkl 11 iš ryto; 
6 po pietų Iki 8 vak, Nadėlio-
mla nao f lkl • vai* 

t ' 

I 

I DR. LEO AVV0T1N 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris 
1920 So. Halsted St., Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai. 

Valandos: 10—12 rytą.; 6—9 
vakare. Tel. Caaal 4367 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
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 Jums*geriaus ią 
patarnavimą už prieinama kainą 
net ta ip žemai net iki $8.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas sute ikiamas dykai. 

K a m p a s 18-tos gatvėa 
3-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambarls '14 , 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. fšryto iki b 
vai. vakare . . Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 18 valandai diena. 
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i Dr. S. Naikelis i 
- GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashtead Ave. 
- Phone Drover 7042 
r Cicero office 

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

Rezidencija 3336 W. 66th St. 
__ P h o n e Prospect 8585 = 
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Tai. Drover 7048 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4712 SO. ASHLAND A V E N U E 
arti 47-toa Gatvės. 

SS 

JOSEPH C. WOLON 
Uetavis Advok*t*i 

l t HO. LA 8ALLR 

Vek&rala **** «•/. i»w» mmm* t> 
Tai. Rcckarail 8999 

CHICAGO, ILL. i 
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Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 8148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, I1L 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

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

Telefonas Yards 687 

', 1.1', " l.i-JI1, i. ..J Į I ,..! 

ŠIAUČIŲ ATYDAI. 
2 vartotos Singer pateh mašinos, g e | 
riausiam stovyj, v iena Finlsber mal 
šina, Jacks ir kiti įrankiai turi bud 
parduoti tuojaus už prieinamą kai] 
ną. Tuojaus atsišaukite. Mas turima 
pilną, eilę visokios čeverykams skuroa 

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

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 3404. 

Telefonas P u l l m a n 8t 
DR. W. A. MAJOB 

GYDYTOJAS I R 
CHIRGRGA8 

Ofisas 11718 Michigan Ave. 
Adynoa 8:39 iki 9 išryto — 1 
lkl 2 po pietų — 6:89 lkl 8:89 
vakare. Nedėl iomis n a o 14 

lkl 11 išryto. 

Mokykla Kirpimo i* DesJgmin* 
Vyrižkų Ir Moteriškų Aprėdala 

Mūsų s is tema ir ypatiškaa m< 
mas parodytus jus žinovų į trumj 
laiką> 

Mas turime didžiausius ir gerii 
sius kirpimo-designing Ir alui 
akyrlua kur m e s suteiksima pi 
ką patyrimą, kuomet jųs mokysit 

Eloktra v e r o m e s maJiaoa n n q ali 
vimo skyriuoaa. 

Jųs esate u lkvleč lami aplankyti 
pamatyti mūsų mokyklą blla laika 
diena ir vakarais ir gauti 

. v u o u t t a d u r o u o i Pagal Jnaų 
rą — bila stailės arba dydiDo, Ir 
le madų k n y g o a 

MASTER D B S I G i m i G BC9DOL 
I. F . KaaBicka, Perdėtinis 

118 N. La Salle gat.. prie* City 
AtaiSauklt ant 4-te ang i to 

• • » • • • • • » » mįį 

Dr.M.T,Strikon$ 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, HL 
Ofiso Telefonas Boulevard 16t 

N a m ų Tel. Secley 420 

Dr. A. R. Bhifneitthal I . D. 
AMIU SPECLJALISTAi 

Ofiso valandos: nuo 9 IS ryto lklj 
9 vai. vakarą Nadėliomia 9 lkl ĮSI 
4449 & AakUart Ave. kamn, 47 

Telefonas Yarda 4817 
Telefonas Boulevard 8487 

8 
AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RA6AL. 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep
sija nevirinimas pilvelio, nuslabnėjlmas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abelna3 spėkų nustoj imas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos. nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės , tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Narvai ėmė stipriai dirbti. Inkstai ats igavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnes ių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras. Bittsria, ir po S mėn. savo paveikslą pa-
m a č i a u toVcj s k i r t u m ą K a i p t a r p d i e n o s i r n e i k t l e s . D a b a r j a u č t u o e 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir l inkiu viseiius savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL 1NSTITCTION J. Baltrenas , Prof., 

1707 So. Uals ted St., Telephone Canal §417, Chicago, DL 

» — 

http://duonkepyklo.se
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Trečiadienis,, Kovo 19 d., Juo-
lapas, Šv. P. M. Suiiėdotinis. 

Ketvirtadienis, Kovo 20 d., 
Aleksandra. Klaudi ja . 

UŽSILIKUSIEMS DUODA 
MA LAIKAS, 

Itntkart turi užsimokėti pil
nai. 

Ligi praeito sekmadienio 
įeužsimokėjusiems karės mo-
cesčių nuo įplaukų prailginta 
a i kas dešimčiai dienų užsi-
nokėti reikalingus mokesčius. 
Set podraug paduoti kolekto-
iaus ot'isan pasiaiškinimą, ko
lei tas nebuvo atl ikta pas
tirtuoju laiku. 

Kat r ie laiku mokėjo, tie vi
ii galėjo naudoties privilegi-
a, kuri leidžia mokesčius iš-
aokėti dalimis, keturiais at
vejais. 

Susivėlavusiems ta privile
gija suspenduota. Turi užsi
mokėti pilnai už ištisus me-
ns. 

Gi katrie ir tuo laiko pra-
Iginimu dabar nepasinaudos, 
uomet bus patraukiami at-
akomybėn. 

Tai paskutinis vidujiniu 
nokesėiu komisijonieriaus žo-
lis. • 

MERGŠĖ APSIVEDĖ SU 
KAREIVIU. 

Tėvai ją a tgal pasiėmė. 

Chicagoje policija suėmc 
totberine Rieber, 15 metų,, 
artingij tėvų dukterį iš Su-
lette, 111. Su ana buvo karei-
is James J . Lyons iš Jolie-
r>. 

Mergšė kovo 4 dieni} pabėgo 
j tėvų narni; i r su tuo karei-
iu apsivedė kovo K» d. inies-
;lvį O o w n Point . 
Tėvai jauną savo dukterį 

asiėmė namo. (ii kareiviui, 
i rbut , teks papult i karės 
usman. J i s be savo vyresny-
ės leidimo buvo apleidęs 
rant stovyklą. 
Tokie prajovai yra galimi 

k Amerikoj . Tr ta ip bus vi-
aomet, kaip ilgai nebus tiri
ami apsivedimo įstatymai. 
ei prieš apsivedimą nuo to
ry vaikų butų reikalaujami 
imimo metr ikai , tuomet vai-
tj negalėtų surišti poron bile 
oks taikos teisėjas. Tuomet 
titų daugiau doros ir svei-
lau visuomenei. 

Sv. Patr icko diena Ameri
koj labai iškiJmingai buvo 
paminima. Kaip Cbicagoje, 
ta ip ir kituose didesniuose 
miestuose įvyko didelės airių 
ir jų šalininkų manifestaci
jos. 

Buvo parodavimai, susirin
kimai, kalbos. I r visur apie 
niekų daugiau nebuvo kal
bama, kaip tik apie Airijos 
nepriklausomybę, apie Airijos 
laisvę ir atskyrimą nuo Ang-
įjos. c. 

Airių veikėjai būtinai reika
lauja, kad Airijos klausimas 
butų pakeltas taikos konferen
cijoje. Nes jie mato, jog tą 
klausimą mėginama nepalies
ti ir Airiją poscnovei palikti 
Anglijos priespaudai!. 

Kai-kurie airiai kalbėtojai 
atvirai tvirt ino, kad jei šiuo 
kartu Airijos nepriklausomy
bės klausimas bus užmestas, 
t rumpu laiku Amerika susi
lauks karės su Anglija. Eu
ropoje nebus tos ramybės, a-
pie kokią šiandie taip plačiai 
kalbama. 

Dabartinė taika turi tikslą 
paliuosuoti visas, kadir ma
žiausias, pasaulio^ tautas . Bet 
prie tu t au tų eilei* nepr i ska i -
toma Airija. Taip nori Ang
lija. Ir jos norus seka kitos 
šalys. 

Airijos, kaipif Lietuvos, li
kimas didžiumoje priklauso 
nuo mūsų prezidento, kuiv 
taikos konferencijoje turi sv-
bu baisa visuose klausimuose. 

J o s kalba b u t o pr i imta del
nų plojimu. Čia p a t įstojo 13 
sąjungiečių i r visos užsimokė
jo po 1 dol., kaipo- metinę mo
kestį. 4 d. kovo įstojo 8 sąj., 
taigi iš M. S. 4 kuopos įstojo 
į Sv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų draugiją 16 narių. 
Bet tai tik dar pradžia. 

Tegyvuoja šv . Kazimiero 
Seserų Akademija! Tegyvuoja 
jos rėmėjos! B. T. 

I š BRIDGEPORTO. 

ITALAI CHICAGOJE. 

Mėginama įsteigti jų draugi
joms centras. 

[ASINON ĮMETĖ PENKIS 
DOLIERIUS. 

Ant vienos viršutinio gele-
nkelio platformos kinas J im 
ee, iš Evanstono, mėgino 
atir t i , kaip daug jis sveriąs. 
tašinon įmetė pinigą ir p«T-
tsvėrė. Tečiau veikiai apsi-
iurėjo, ,kad jis vietoje cento 
lašinon jinetč auksini penkis 
olierius. 
Pakėlė trukšmą. Kreipėsi i 

toties agentą. Pastarasis pa
siuke policiją. Šita pašaukė 
lašinu kompanijos agentą. 
Agentas atvažiavo, atraki-

o mašiną, rado penkis do-
erins ir sugrąžino kinui. Šis 
i nuvažiavo namo veltui pa
svė ręs . 

aIRIJOS NEPRIKLAUSO 
MYBĖS REIKALAIS. 

Didžiuma reikalauja paliuo
suoti Airiją. 

Kovo 17 dieną buvo S v. 
a tr icko diena, š is šventasis 

airių tautos ir pačios Ai-
globėjas. 

Cbicagoje gyvuoja apie l2Ti 
įvairios italų draugijos, į ku
rias priguli apie 40,<H)M nariu. 
Italai veikėjai sutvėrė komi
tetą, kurio tikslas toms vi
soms draugijoms susidėti krū
von ir pastatydinti vidumies-
tyj namus, kurie butų italams 
kaipir visų jų reikalų centras. 

Namų pastatydinimui rei
kalinga mažiausia $2o(MMMV 
Tad komitetas pagamins pie
nus pardavinėti šėrus. Šeras 
kainuos \>s nedaugiau 5 dol. 
Vienas žmogus negalėsiąs dau
giau Įsigyti kaip tik vieną Še
rą. 

Tie namai italams ;il<i! 
viams busianti kaipir kokia 
prieplauka svetimose 
se. 

Seredoj, kovo 12-tą d., L. 
Vyčių lti-ta kuopa leikė susi
rinkimą. Susirinkimas nors 
nebuvo skait l ingas, bet daug 
dalykų nutar ta . Nuta r ta su
tverti mažųjų L. Vyčių kuopą. 
Tam tikslui liko išrinkta ko
misija ir galima tikėtis, kad 
su page l t a klebono bus grei
tu laiku sutverta mažųjų vy
čių kuopa. Tada ir tie ma
žyčiai prigulėdami prie L. Vy
čių organizacijos išmoks nešti 
nauda Tautai ir Bažnyčiai. 

Taipgi buvo kalbėta apie 
a. a. buvusį L. Vyčių HJ-tos 
kuopos narį, Kazimierą Liut
kų. Lėšos, kokios buvo, nu
tar ta padengti iš kasos. 

Toliau buvo kalbama apie 
sergančius vietinės kuopos na-
rius, kurie randasi ligoninėse. 
Nariai pasižadėjo, kiek galė
dami, lankyti juos. Paaiškė
jus, kad vieno iš sergančių 
narių šeimyna yra vargingam 
padėjime, tam tikslui padary
ta kolekta ir sumesta $LUM), 
kurie liko įteikti per M. Stam-
briute. 

Toliau buvo kalbėta apie L. 
Vyčių dieną, kur i pripuola 
balandžio 24 d. Nuta r ta si:-' 
.engti prakalbas bei muzika-
lišką programa. Ateinančiam 
:us»rinkine, kuris įvyks sere
doj, kovo U) d., bus ir deba
tai. Kas turi norą, kviečia
me atsi lankyti ir pasiklausyti . 
Kas nori prisirašyti prie kuo
pos irgi kviečiame atsilanky
ki. Pereitą susirinkimą prisi
rašė p. K. Jakševičiukė ir 
buvęs kareivis, A. Malinaus
kas. Iš šių narių galime daug 
ko tikėtis, nes kaip vienas ta ip 
ir kitas tur i daug energijos. 

Vik. 

Aldona Visčiulaite 
19 metų amžiaus mirė kovo 17 
d., 1919, 10:15 vai. vakare. 

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Viščiulienę, seserį Mar-
garietą, brolį Vytautą ir švo-
gerį. 

Laidotuvės atsibus kovo 21 
d., 1919 m. iš šv. Kryžiaus 
bažnyčios į šv. Kazimiero ka
pines. 

Velionės kūnas randasi po 
num. 4537 So. Wood St. 

Visi* giminės ir pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti laido
tuvėse. 

Nuliūdę: Motina, sesuo, bro
lis ir ivogeris. 

REIKALINGAS VAR
GONININKAS, 

Lietuvių šv. Petro ir Pau
liaus bažnyčioje, 

. Homestead, Pa . 

" B I R U T Ž S " VAKARAS. 

bango-

Medelio j , kovo 16 d , 1919, 
" r i m t ė s " draugi ja s tatė sce
noje' dviejų veiksmių p . ' St. 
Šimkaus- nur/ikališką trage<ii-
ją " Č I G O N A I " . Iš veikian
čiųjų asmenų labai gerai išė
jo p . Povylas Stogis, čigonų 
vado u R o t o " rolėj. J i s atjau
tė savo roiės svarbumą ir ją 
gerai atliko. Marijona Rakaus
kaitė " E r o s " , vado pačios ro
lėj, išėjo puikiai. J i turėjo 
svarbiausią role visame vei
kale jos judėjimai ir nudavi-
mai buvo artist iški. Kaipo 
lošėja ir kaipo dailininkė Ra
kauskaitė yra nepaprasta i #a-
bi. Tą patį galima pasakyti 
apie J . Uktverį " I r i j o " , jau
no čigono rolėj . S. Staniuliutė, 
" K o r i u o s " , senos čigonės ro
lėje, išėjo silpnai. Alex Mice-
vičiui u G r a p o " rolė nesisekė 
lošti, nei dainuoti. Choras at
liko savo užduotį gerai . Vei-

Tarp kitų svarstymų imta- kalas t rumpas , užėmė apie va-
po YHykų surengti valca- landą laiko. Labai papeiktiiias 

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

IŠ NORTH ŠIDES . 

Moterių Sąjungos 4 kuopa 
laikė mėnesini susirinkimą 11 
d. kovo, Šv. Mykolo parap . 
svetainėj**. Susirinkime daly
vavo beveik visos narės . 
Taip-gi prisirašė dvi naujos 
n a r ė s : J . Aleknienė ir K. R a u c 
kinienė. Į pašelpini skyrių įsto
jo 7, t a i g i ir 4 kp. pasidėjo 
pastovumui pamatus. 

TV. 

tą su pers ta tymų ir pr ie to 
dar padary t i geresnių daigtų. 

Į šį susirinkimą buvo atsi
lankiusi p-lė Andriuševičiutė, 
Mot. S a g o s Garbės narė. J i 
t rumpai, bet aiškiai mums pa
pasakojo apie ką tik užsimez
gusią naują organizaciją Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų ir nurodė reikalą ir jiaurią 
kokią mes galim padary t i mi
nėtai įstaigai, jei visos mes 
išvieno dirbsim. Ragino taipgi 
patapti narėmis tos organi
zacijos. 

dalykas tai šokiai Gavėnioje. 
J i e prasidėjo po programui . 
Je i kada " B i r u t ė s " nar iai sn-
kysis esą katalikai, tai žinosi
me, kad jų darbai priešingai 
liudija. Rep. 

PRANEŠIMAS. 
IS BRfGHTON PARKO. 

Ketverge, kovo 20 d. bažnyti
nėje svetainėje įvyks L. yyeių 36 
kuopos susirinkimas. Prasidės ly
giai 7:30 vai. vak. Visi nariai 

Kandidatas turi pristatyti : 1- Pa
liudijime, joję baiffč nors pradinj baž
nytines muzikos kursą. f. Paliudiji
mo, klebono tos vietos, kurioje Ikl-
ftlolet varjfoninkavo ir 3, Kandida
tas turi būti prakt ikuojant is katali
kas, t>\ gyventi su lyg; Katalikų tikėji
mo taisyklių. 

Norintiems užimti vieta- siūloma 
trejopa propozicija: 

PIRMA: Apsiimti vien VARGO-
MINK AUTI be jokių kitokių prieder
mių. 2 Visados a tmenant , kad var
gonininkas gelbsti kunigui visose Sv. 
Bažnyčios apeigose, Viešpačiui l">Te-
vul garbi'' duodant, jo priedermes yra 
šios: 1, I>alyvautl visose viešose pa
maldose (jeigu aplinkybes leidžia su 
choru) , 2. Dalyvauti privatinėse pa
maldose (giedotos šv. Mišios, egzek
vijos. Šermenys sliubai), S, Mokyti 
bažnytini chorą Ir j ame užlaikyti 
tvarką. 4. Mokyti giedojimo mokyk
loje. Turi būti mažiausia keturios 
lekcijos savaitėje. Palaikyti esanti 
vaikų chorą Ir j} sulyg apllekybių to
bulinti Ir j ame tvarką užlaikyti 

ANTRA PROPOZICIJA: Užimti 
vietą kaipo YARU.pNlNlNKAS-ZA-
KRINTUONAS: <%ion irgi vargoninin-
tos pačios kaip ir pirmoje propozi
cijoje MOKYTOJO PRIED ERMĖS 
YRA ŠIOS: kasdien nuo 9 vai. ry*« 
Ilki 3 valandai po piet (pietus nuo 
12 vai. liki 1-mai) išskiriant sekma
dienius, šeštadienius ir švenčių die
nas, mokyti vaikus lietuviškai skaity
ti ir rašyti ir katekizmo suryg esan
čios tvarkos mokykloje. 

TREČIA PROPOZICIJA: Užimu 
vietą kaipo VA RGONINKA8-ZAK RI
STI JONAS: čfon irgi vargonininko 
priedermes tos pačios kaip pirmojo 
propozicijoje. Zakristijono prieder
mes yra šios: 1. Užlaikyti tvarkoje tr 
švariai visus rūbus ir indus (kur iuos 
svietišklai galį palytėti) , var tojamus 
Bažnyčios pamaldose. 2. Užlaikyti 
svariai visą bažnyčios vidų ( ta ippat 
zakrastijas, altorius ir apie al tortus 
ir vargonų galeriją). 3. Užlaikyti švn-
riai ir tvarkoje pobažnytlne svetaine-
4. Užlaikyti švariai bažnyčios ir mo
kyklos kieimm. f», švariai užlaikyti 
mokyklos vidų (visus kambar ius) , n, 
Pa ta rnaut i kunigui šv. Mišių ir kitu 
apeigų ir pamaldų laiku (ftv. Sakra
mentų dal inimas). 7, Mokyti vaikus 
tarnaut i prie šv. Mišių 

PASTABA: Aplinkybėms splriant. 
reikalingos permainos daromos vien-
tlk klebono parėdymu. 

GERBIAMIEJI VARGONININKAI, 
norintieji užimti vietą pagal vienos 
iš virš pažlmėtų trijų propozicijų, 
teiksitės atsiųsti reikalaujamus paliu
dijimus ii* pranešti , kiek reikalauja 
algos. Jeigu išlygose nesutiktume, 
paliudijimus apsaugotu laišku atsiu
siu atgal. . . 

Kreipkitės šiuo ant rašu: 

Kun. S. J. čepananls, 
206 E. Four teenth Ave., 

Homestead. I'a. 

Paieškau savo brolio Stanislovo 
Bartkaus, paeina iš Kauno « u b . Ra
seinių Pav. Pasišvio parapijos. Ame-
rike apie 8 metai, kokie 5 metai a t 
galios jis gyveno VVaterbury, Conn. 
dabar nežinau meldžiu jis pats ar kas 
ap le ' j i žino atsišaukite 

Povi la i Bartkus , • 
2535 W. 46 Str. 

yra kvieeiajiii susirinkti. Taip
gi kas buvo paėmęs pardavinėti 
tikietus L. Vyčių Chieagos Ap
skričio — Keistutis ir kuopos va
karo, kuris atsibuvo kovo 16 d., 
prašome būtinai šiame susirinki
me grąžinti. 

Kp Valdyba. 

LIGHTHOUSE WASHING POWDER 
Palengvina Naminius Rūpesčius 

T T0HTHOU8E Wasliin£' Pow<leris pa l engv ina ,da rbe skalbimo dienoj, ( i ryna 
- " naphta gražiai išplauna ir išvalo eystai , tai kad nereikia vartot i borax a r 
ammonia. Kuomet jus plaunate drabužius su Lighthouse Wasli ing Powderiu jus 
galite būti t ikri kad jūsų drabužiai yra apsaugojami. Užtat kad jame randasi tik

tai grynos sudėtinės dalfs. Jū sų 
drabužiai paliks be plėtmų ir nesu
gadinti . 

Bet Ligbthouse Wash ing Powderis 
ta ip pat gali bnti var tojamas del 
daugybės naminių dalykų. K u r tik
tai yra reikalingas geras laundry 
muilas tenais geriausia var tot i 
Ligbthouse Washirig Powderis . J i s 
yra grynas muilas t iktai powderio 
formoj, j is sutaupys jums pinigus, 
nes jo galima vartot i t iktai trek 
kiek nori, niekas nenueina už nie
ką. J i s reikalauja daug mažiau 
darbo nuo jūsų. 

Vartojamas taipgi del plovimo in
dų, labai lengvai taukus išima 
Liglithouse AVasbing Po\vderis. 

TEGUL LK1HTHOUSE 
YVASHTNC POAVDERT8 
SUMAŽINA J U M S J Ū 
SŲ NAMTNJ DARBĄ. 

na nuo savo krau-
tuvninko. 

CHICAGO 

PRANEŠIMAS. 

Chieagos Uetnvių Propertlninkų su
sirinkimas atsibus Scredos vakare, ko
vo (March) 19 d., 1919 m., 9 valanda 
Mildos svetainėje ant 82-ros ir Hal-
ated Sts., Chicago. Tai malonėsite at
silankyti del svarbiu, pasitarimų. 

JOHN P. EWALDAS, Sekretorius 
ALEX BYANSKAS, Pirmsėdis. 

NELAUKITE KOL 
PRADĖSITE SIRGTI 

Vienas iš didžiausių ligų yra tai Pr ie tvaras . Pasi
saugokite šitos ligos. Pigulkos ir kit i vaistai gali t iktai 
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuo-
met neims geri. Tiktai vienas vaistas y ra kuris pagelb
sti pamin i prašalinti šita negerumą. Oamtos būdu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu 
ne tai pr ie tvaras yra rezultatu. 

Pri gelbėk i te gamtai vartojant Ą 

STANOLAX 
del Prietvaro 

Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa
vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanolax 
y r a nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuris 
yra labai švarus. J i s savo darbą atlieka nekaipo papras
tas vaistas bet kaipo mechaniškas lubrikantas kuris 
greitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus dalykus 
išvaro. 

'Klauski te STANOLAX. Neimkite nieko kito. 

STANOlTAX y r a pardavinėjamas pas visus vaisti
ninkus. Je igu jusu vaistininkas neturi tai parašyki te 
mums o mes tnojaus jam dastatysime. 

Parduodamas 16 uncų buteliuose 

STANDARD OIL COMPANY 
(INDIANA) 

910 SO. M I C H I G A N A V E . C H I C A G O 

( 

Skaitykite ir Platinkite "Draugą" 


