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METAI-VOL. IV. No 73 

Anglija Pripažins Lietuvos 
Bolševikizmas plečiasi 

- rigulmybę 

po Europą 
Paskelbta kares stovis 

Ispanijoje 
ANGLIJA SIUNČIA KA 

RIUOMEN? EGIPTAN. 

Sulaikoma kariuomenės de
mobilizacija. 

Londonas, kovo 2(>. — (iin-
damas parlamento militarinį 
hiliu karės sekretorius Cbur-
cliill vakar pažymėjo, jog kuo
ne visam Egipte siaučia vietos 
ffvventoiu sukilimai prieš An-
£"ją. 

Per tris dienas stovis Egip
te taip paaršėjo, sakė Clmr-
cbill, kad Anglija dangei vie
tose buvo priversta sustabdyti 
demobilizaciją ir sulaikytus 
kareivius siusti Egiptan. Xes 
tenai randasi neskaitlinga ka
riuomenė ir jai gninmja pavo
jus. 

Paminėtu biliumi Anglijos 
vyriausybė dar ir tolesniai no
ri palaikyti priverstina ka
reiviavimą. 

BOLŠEVIKIZMAS VISUR 
PLATINASI. 

Nerimavimai ir kitose pasau
lio šalyse. 

Copenhagen, kovo 2f>. 
Bolševikizmas vis labjau iiua 
liepsnoti po Europą. Bolševi
ku pakilimas Unga rijoje grū
moja terorizmu ir anarchija ir 
kitoms šalims. 

Antai kuone visoj Ispanijoj 
paskelbta generalis streikas. 
Aišku, tenai pakelia galvas 
bolševikai. 

Bolševikai pakėlė riaušes 
mieste Brisbane. Australijoj. 
Ten govėda apmušusi policmo-
nus šaukdama: "Tas pakels 
revoliuciją!" 

Serbijoje varoma atkakti i 
bolševiku propaganda. Xuo-
moniaujama, jog ims mažai 
laiko ir Serbija prisišlies prie 
rusu ir angarų raudonųjų. 

Vokiečių Austrijoje taippat 
pakyla bolševikizmas. 

Dalmatijoje seka smarkios 
raudonųjų agitacijos. 

Abejotinas stovis ir paėioj 
Bohemijoj ((Vkijoj). 

KARĖS STOVIS ISPA
NIJOJ. 

Generalis streikas pakilo 
Barcelonoj. 

Madridas, kovo 20. — Pra
eitų pirmadienį 5:00 iš ryto 
Madride paskelbta karės sto
vis. Rasi, konstitucija bus su
spenduota visoj Ispanijoj. 

Tų pačių dienų Barcelonoj 
pakelta generalis streikas. 

Madride antru kartu šį mė
nesį paskelbta karės stovis. 

KAS VEIKIAMA UNGARI-
JOS SOSTINĖJE? 

Nuginkluota visi svetimų šalių 
oficieriai. 

Vienna, kovo 2<>. — Unga-
rijos sostinėje Budapešte vieš
patauja bolševikai. 

(irat'o Karolyj rezidencija 
Budapešte buvo žinoma praei
ta penktadieni vakare. Tuo 

i i t, 

metu visose sostinės gatvėse 
ėmė patroliuoti kariuomenė. 

Visos mieste krautuvės stai
ga uždarytos. Apie 8:00 va
kare kareiviai natrrė žmonėms 
neišeiti iš namu. Bet mažai 
paklausyta to patarimo. 

Atvadavusieji iš kitur trau
kiniais žmonės laivo laikomi 
geležinkeliu stotvse. 

Visi svetimu šalių oficieriai 
kuoveikiaustni laivo nugink
luoti. Paimtos nuo jų deko
racijos ir kitokie ženklai. 

Ant rytojaus agtvėse pasi
rodė jurininkai su kulkasvai-
džiais. Apie pietus užimta če-
kų-slovakų konsuliatas. Ce-
kų karjerai nuginkluoti ir 
nuo jų paimti laiškai. 

Paskui nuginkluota anglu-
prancūzų misijos nariai — 24(> 
vyrai. 

Sekmadienį įvyko didelės 
demonstracijos su raudonomis 
vėliavomis. Vadovavo bol
ševikai. 

Demonstrantai praeidami 
pro didžiuosius viešbučius 
šaukė: "Šalin kapitalistai! 
Aies veikiai su jumis pasiskai-
tvsime!' Tuo metu viešbučiu 
svečiai žiurėjo per langus. 

AIRIJOS PREZIDENTAS 
DUBLINE. 

Uždraustos demonstracijos; 
atgabenti šarvuoti auto

mobiliai. 

KAROLYI BUVO SUOKAL-
BYJ SU BOLŠEVIKAIS. 

Rusų bolševikai jam buvo pa
žadėję paspirtį. 

Paryžius, kovo 26. — Tš Bu
dapešto į Lausanne (lazette 
pranešama, jog buvęs Ungari-
jos premjeras, gi paskui, tos 
respublikos prezidentas grafas 
Miebael Karolyi su rusų bol
ševikų valdžia dar perniai bu
vo vedęs tarybas per Ukrai
nos bolševikų vada Rakovskį. 
Tas buvo veikiama su tikslu 
pravesti bolševikizmų Ungari-
joj, Rumunijoj ir Jugoslavi
joj. 

Rumunija dar stipriai laiko
si prieš bolševikizmų. Bet jai 
grūmoja 150,000 rusų bolševi
kų ir 6 divizijos ungarn. 

Talkininkai turėtų rumu
nams tuojaus pasiųsti maisto, 
ginklų ir amunicijos. 

Londonas, kovo 27.—Vietos 
laikraščiai praneša, kad Dubli-
nan, Airijos sostinėm nuvykęs 
profesorius Edward de Vale
rą. J i s vra išrinktas Airijos 
respublikos prezidentu. 

Prieš jo ten nuvykimų Dub
line buvo išlipinti Anglijos 
valdžios pranešimai, uždrau
džianti ejį gyventojams viso
kius susirinkimus, parudavi
mus ir demonstracijas. 

To įsakymo palaikymui 
anglai miesto gatvėmis paleido 
dešimti šarvuotu automobiliu. 

De Valerą visgi iškilmingai 
pasitiktas ir pasveikintas. Tik
toje iškilmėje buvo mažai žmo
nių. 

ST. PAUL TURI NAUJA 
ARKIVYSKUPĄ. 

Juo yra buvęs Des Moines 
vyskupas. 

PATARIA SULAIKYTI 
PRANCŪZUS. 

Rusų bolševikams rupi 
pagieža. 

Paryžius, kovo 2(>. — Rusų 
bolševikų valdžia, anot laik
raščio Matin, mušiu Buda-
jM'stan telegramą reikalauda
ma, kad Pngarijos sovietas 
paimtų nelaisvėn prancūzų 
misijos narius. 

Anot rusų bolševikų, tas bū
tinai reikalinga. Nes prancū
zu vvriausvbė Salonike sulai-
kiusi rusų bolševikų misija. 
Tad butu gera susimainyti ne-
laisvi a i s. 

Bet nėra žinių, ar taip pasi
elgs Ungarijos bolševikų so
vietas. 

St. Paul. Minn., kovo 27.— 
Užvakar vietos katedroje kon
sekruotas ir įvezdintas naujas 
arkivyskupas Aust i n l)owling, 
ligšiol buvęs Des Moines vys
kupijos vyskupas. J is užėmė 
perniai čia mirusio a. a. arki
vyskupo Irelando vietų. 

(škilrnybių metu oras nebu
vo pergeriausias. Bet tūks
tančiai žmonių buvo apstoję 
katedrų. Nes visiems neužteko 
vietos viduje. 

Iškilmvbėse dalvvavo dau-
gelis arkivyskupų ir vyskupų 
ir keli šimtai kunigų. 

Miręs arkivyskupas Ireland 
buvo didelis kareivių prietc-
lis. Civilės karės metu jis tar
navo kapelionu Minnesota 
valstijos regi mente. 

Mirusio tad pagerbimui ir 
naujo arkivyskupo pasveiki
nimui katedros susirinko dau
gelis sugryžusių iš karės ka-
reiviu. 

DERNBURG EINA PRIEŠ 
TALKININKUS. 

Nepasirašysią, po taikos sutar
timi, jei ta bus neteisinga. 

Zurich, kovo 27.—Dr. Bern-
hard Dernburg, buvęs vokie
čių propagandos tarnybos Suv. 
Valstijose viršininkas, Berly
no laikraštyj Tageblatt rašo, 
jog vokiečiai jokiuo būdu ne
pasirašysią ])(> taikos sutarti
mi, jei *\a sutartis nebus pa
remta teisybe ir gerais norais, 
jei anoje nebus prezidento \Vil 
šono k i tuomet paskelbtų tai
kos principų. 
Vokiečių liaudis nepatvirtins 

sutarties, rašo Dernburg, jei 
Vokietija bus atšalinama nuo 
steigiamos tautų sąjungos. 

Ton sąjungon Vokietija turi 
but priimta pilnomis teisėmis. 
Be to, Vokietija tik tuomet 
nusiginkluosianti, kuomet tą 
padarysią ir kitos šalys, pri
gulinčios tautų sąjungoje. 

Nužudytas buvęs Ungarijos 
prezidentas 

ANGLIJA DUOS GINKLŲ LIETUVAI IR ESTONIJAI. 

LONDONAS, kovo 27.—Anglijos karės sekretorius, Win-
ston Spencer Churchill, užvakar kalbėdamas žemesniajam 
parlamento bute, pažymėjo, kad Britanija estams ir lietu
viams jau pažadėjo savo globą ir pripažinimą, ir kad esto-
nai šiandie jau išdalies aprūpinami anglų ginklais. 

Pabaltijo^ veikia ir vokiečiai. Jie briaujasi ant Vindavos 
ir, turbūt, ant Rygos. 

Vienaip imant tenai vokiečių veikimas negeistinas. Nes 
jie platina ten savo intaką. Bet antraip — vokiečiai veikia 
prieš rusų bolševikus, platinančius ten terorą. 

LIETUVA PAŽYMIMA OFICIJALIUOSE DOKU
MENTUOSE. 

KAROLIS ŠVEICARIJOJE. 

Jis nėra atsižadėjęs sosto. 

DONO KAZOKAI SUMUŠĖ 
BOLŠEVIKUS. 

Šeši bolševikų pulkai atblokšti 
atgal per Donecą. 

Zurich, kovo 27. — Buvęs 
Austrijos imperatorius Karolis 
su savo šeimyna Šveicarijon 
atkeliavo praeitą pirmadienį. 

Apsistojo svo uošvio. Par
mos kunigaikščio, vilioję mies
telyj Stadd, ties ežeru Uons-
tanze. 

Buvęs imperatorius buvo 
pilnoj uniformoj ir su visomis 
dekoracijomis ant kiūtinės. 
Jani draugavo keli anglų ofi-
c i era i. 

J is Austriją paliko forma
liai neatsižadėdamas sosto. 

PHILIPINAI REIKALAUJA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS. 

PARYŽIUS, kovo 27. — Plečiantis boiševikizmui Unga-
rijoje, ekspertai pagamino taikos konferencijai milžinišką 
žemlapį, ant kurio parodoma bolševiku pažangumas Euro
poje. * •' * * " f W V I | . 

Ant žemlapio stambiomis raudonomis linijomis pažymi
ma, kaip toli siekia bolševikų autoritetas. Raudonos gi vily-
čios nurodo link kur bolševikai mėgina briauties. 

Raudona linija driekiasi per Rusiją, Ukrainą, Vengriją, 
paskui eina per Lietuvą ir kitas nepriklausomas Rusijos 
dalis. 

Atsiųsta šion šalin tuo tikslu 
misija. 

Londonas, kovo 26. — Šiau
riniam Dono fronte Dono ka
zokai įveikė (J bolševikų pul
kus ir juos atbloškė per upę 
Donecą. 

Tokios žinios apturimos iš 
Jekaterinodaro. 

NEGI PAKVIES BOLŠEVI
KUS PARYŽIUN? 

Pakeltas toks sumanymas. 

Londonas, kąyo 27.— Daily 
Express rašo, jog Paryžiuje 
pakilęs sumanymas taikos kon 
ferencijon pakviesti rusų bol
ševiku valdžios atstovus. 

Washington, kovo 27.—«-KY>r-
malis nepriklausomybės Plii-
lipinų saloms reikalavimo raš
tas bus induotas čionai karės 
sekretoriui Baker. Kaštas ad
resuotas prezidentui VVilsonui. 
Tad sekretorius turės jį pa
duoti prezidentui. 

Tuo tikslu čionai atsiųsta 
specijalė misija nuo salų. 
Misijos priešakyje stovi Pbi-
tipinų senato pirmininkas 
Manuel L. Quezon. 

BRAVARAI GAMINS ALŲ. 

NUŽUDYTAS BUVĘS UNGARIJOS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTAS. 

Berne, kovo 27.—Pragoję i&J^njpi rijos sostinės Budapeš
to gauta nepatvirtinta žinia, kad tenai nužudytas buvęs Un
garijos respublikos prezidentas grafas Karolyi. 

Grafas Karolyi pirm kelių dienų rezignavo paveždamas 
šąli bolševikams. 

UŽ UNGARIJĄ KALTINA 
MA TAIKOS KONFE

RENCIJA. 

Philadelphia, kovo 27. — 
Kaip pirmiau Xe\v Vorko, taip 
dabai" Pennsylvanijos bravar-
ninkai susirinkime čia nutarė 
pradėti gaminti alų su 2 ir 
trimis ketvirtadalimis nuošim
čiu alkoholio. 

i 

Nutarta pakelti kovą, jei 
šalies vyriausybė prieš brava-
rus darytų kokius nors lega-

Paryžius, kovo 27.—Kad 
Ungarijoj pakilo bolševikiz
mas, tad tiž tai angarai veikė
jai kaltina taikos konferenciją. 

Konferencija mėgino Unga
rijos šonus apkarpyti, pačią 
Ungariją visai sumažinti. Gy
ventojai tuo nepasitenkino. 
Už tą pakilo prieš vyriausybę, 
ją nuvertė ir pripažino bolše-
vikizma. 

Iius žingsnius. 

KVIEČIA FINANSINIUS 
VOKIEČIŲ AI3TOVUS. 

VOKIEČIAI MITINGUOJA 
BERLYNE. 

Minios sveikina gen. Luden-
dorffa. 

Copenhagen, kovo 27.—Ang
lijos komisija mieste Spa pra
nešė vokiečiu vyriausybei, kad 
ta taikos konferencijon pa
siustu savo finansiniu reikalu 
atstovus. 

Rotterdamas, kovo 27.—Vo--
kiečiai Berlyne šiandie tik 
mitinguoja. Daro įvairiausius 
protestus prieš talkininkus, 
prieš jų norėjimą pa s įsavinti 
vokiečių teritorijas. 

Kai-kur susirinkimus laiko 
armijos oficierai, kitur vieni 
kareiviai. Kai-kur šaukiamai 
" u r a " už buvsį kaizerį. 

Aną dieną Berlyno gatvėse 
netikėtai pasirodė gen. Lu-
dendorff. Žmonių minios vi
sur jį sveikino. 

BOLŠEVIKIZMAS GRŪMO
JA IR AUSTRIJAI. 

m Tokios žinios čia gauta iš 
Berlvno. 

Tenai perversmės įvyksiančios 
balandy j . 

S. Valstijų kareiviai žaidžia su sniego bolėmis uhamonix'e, Prancūzijos kalnuose. Tai 
puikus prasimankštymas. < , 

POLICIJOS VIRŠININKAS 
— PAPRASTAS- AGI

TATORIUS. 

Stockholmas, kovo 27. — 
Petrograde bolševikiškos po
licijos viršininkas yra AYilliam 
Scbotov, kurs seniau Xew 
Yorke buvo paprastas socija-
listiškas agitatorius tarp dar
bininkų. 

DĖDĖ ŠAMAS PRIIMA IR 
BONDSUS. 

Už svaigalus ir taboką mo
kamos naujos, padidintos nio-
kestys. Tabokos ir svaigalų 
krautuvininkai kolektoriui už
moka laisvės bondsais, kuomet 
jiems trūksta pinigų. Dėdė 
Šamas priima bondsus kadir 
nenorėdamas. 

Paryžius, kovo 26. — Stovis. 
Ungarijoje aiškiai paliečia ir 
vok i eč i ų A u s t r i j ą. 

Amerikoniški atstovai tai
kos konferencijoje gavo žinių 
iš Viennos, jog ir tenai bolše-
vikizmo pavojus grūmoja vai-

•t v • • 

dziai. 
Perversmės Viennoje įvyk

siančios balandvi. Visus reika--
lus ten paimsiąs rankosna 
b6lševikizmas. Paskui Vien
nos sovietas bendrai veiksiąs 
su Ungarijos sovietu. 

PRASIDĖJO BYLA JAURE-
SO UŽMUŠĖJO. 

Paryžius, kovo 26.—Čionai 
prasidėjo byla Raoul Villain, 
kuris 1914 metais čia nušovė 
socijalistų vadą Jauresų. 
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Labdariy Vakaras. 
Netrūksta lietuviams įvai

rių vakaru su prakalbomis, 
t ea t ra i s , dainomis ir muzika. 
P r i e jų dažniausiai prisideda 
tikslas pelnyti ne tiek asme
nims, kiek ištaigoms. Tat via 
pagir t ina , bet deltt) nėr ką 
rašyt i redakcijiniu pastabu. 

K a s kita yra Labdaringoji 
Sąjunga. J i tarnauja ne sau o 
tiems, kuriuos nelaimė pris
paudė. Našlė netekusi vyro 
niaitytojo, vaikučiai likę be 
tėvu, senas darbininkas nepa
j ė g i a n t i s dirbti — tai geriau
si ir mylimiausi Labdaringo
sios Sąjungos draugai . 

Pere i ta is metais lietuviu 
Labdaringoji Sąjunga surinko 
apie l o tukstanėiu dolieriu, šį
met jau suėjo į centro kasą 
apie du tukstanėiu. Tat reiš
kia, kad šįmet lietuviai ima už
miršti ta skaisėia Sąjunga. 
Perna i daugiau tūkstančio su
eidavo kas mėnesi, šimet nėra 
pilnai dviejų tukstanėiu Į tris 
mėnesius, 

Vyėių draugija yra tikrai 
augštu daigiu vykintoja. Vy
čių Apskri tys, puikiai apsi-
dirbęs su savo apskriėio va
ka ru 23 kovo. uz savaitės daro 
Jdtą> vakarą Labdar ine i jai Są
jungai , kad jos ineigas padau
gintą. Tas vakaras hu> !>() ko
vo Šv» Ju rg io svetainėje prie 
33 pi. Bridgeporte. Vyriai pa
da ro iš savo pusės ką gali. 
Reiktą, kad ir visuomenė pa
darytų k;Į gali. 

J u g apleisti vaikučiai lau
kia gerų žmonių pagelbos. J u g 
ligos ir nelaimės daro kaskart 
daugiau našliu ir našlaičių. 
Mus nelaimė dar neištiko savo 
skaudžiąją ranka, dėlto pagel
bėkime ištiktiesiems. Tai ge
r iausias būdas patiems apsi
ginti nuo nelaimių. Tečiau jei 
.nelaimė užpultų ir mus kada 
nors , tai turėtumt drąsos rei
kalauti pagelbos iŠ žmonių, 
nes būtume gelbėję kitus. 

kas nusimano to negalėsiąs, ar
ba negalėsiant, tegu prikalbi
na svetimtaučius, kad pasira
šytų už Lietuvos neprigulmy-
bę. 

Atsiminkime,kad ne vien lie
tuvių paraša i y ra geri . Nau
dingi paraša i visų Amerikos 
gyventojų. Tik nenaudingi 
melagingi paraša i , nes jų me
lagingumas bus susektas ir 
kenks visam darbui . Tegu kiek
vienas lietuvis prikalbina pen
kis nelietuvius pasirašyti . K a s 
prikalbįs daugiau, tai bus dar 

geriau. 
Tegu dabar kiekviena drau

gija prižiūri savo narius, kad 
butų pasirašę ant peticijos. 
Tegu parapijose susidaro ko
mitetai. Tegu eina lenktyn vie
ni su kitais, kurie daugiau su
rinks. Turime surinkti milijonų 
parašų iki 12 balandžio. 

Pildomasis Komitetas dar 
neatsiuntė sustatęs teksto tai 
peticijai, bet jis^ atsiųs. Buki
me pris irengę pasinaudoti, 
peticijos žodžiais, kaip tik juos 
gausime. J a u dabar reikia pa
sidalinti darbą, žinoti kas, ka
da ir ką pa})rašys pasirašyti 
ant tos peticijos, kurioje bus 
prašoma pripažinti Lietuvai 
ncprigulmvbe. 

1 *t 

AMERIKOS LIETU VIII 
KARIUOMENĖ. 

Tėvynėje leidžiamieji laikraščiai 
(< Lietuvos Aidas". 

Paras v Rinkimas. 
Utarnuiko numeryje ik Drau

g e " buvo apskelbtas Pildomo
jo Tarybų Komiteto atsišau
kimas surinkti ^milijoną para-
Sų po peticija, prašančia grei
čiau pripažinti Lietuvai ne-
torigulmybę. Neturime nei mė
nesio laiko tam tikslui. Užtat 
greitai Uerkimės darbo. Kas 
nemoka rašyti, tegul išmoksta 
n o r s pavardėm ^od: dėti. Je i 

l*-nas J . K. Mjlius ' 'D rau 
g o " N. 71 pyksta ant manęs 
už s traipsnius apie Amerikos 
lietuvių kariuomenę. Ir j is tos 
kariuomenės nori ir aš jos no
riu. Aš sakau, kad tokia ka
riuomenę rengiant reikia daug 
darbo, mokslo bei pinigo. I r 
p. Milius pripažįsta, kad to 
viso reikia Pyksta-gi j is dėl
to, kad mintija, buk mano 
tie nurodinėjimai daromi vel
tu} ir vien tik mušu visUomc-
ttės įbauginimui. Gerbiamasis 
Brooklvno lietuviu karinome-
nės organizatorius pažymėtuo
sius žodžius parašė jfinna ne
gu mano straipsnis buvo už
baigtas. Jeigu jis butų skaitęs 
mano raštą iki galui, tai butų 
matės, kad amžindiena neno-
rėjau remti snaudalius, o 
geidžiau sukelti energiją ir 
prirodvti reikalą sutart ies *ai 
Amerikos vvriausvbe. 

Je igu p. Milius butų galėjęs 
prirodyti , kad to sutart ies rei
kalo nėra, tai butų tapę aišku, 
jog mano straipsnis yra nerei
kalingas. Bet nėra nei mažiau
sios abejonės, kad ta sutar t is 
yra būtinai reikalinga. 

Nors p. Milius pripažįsta, 
kad mano 'minėtieji dalykai 
tikrai reikalingi yra rimtai 
kariuomenei, tečiaus jis malo
nėtų, kad tas reikalas butų 
užtylėtas, nes paminėjimas tik 
nugązdina žmones. Bet aš esini 
kitokios nuomonės. Sunkenybė 
nugązdina baugius, o sukelia 
energiją drąsiųjų. Aš tikiu, 
kad mes veikiau turime pri
gulėti prie drąsiųjų. 

Turėjau dar ir kitą priežas
tį. Tikrus reikalus negalima 
aprūpint i užtyįėjimu jų. Kas 
pradeda darbą, tas turi atsi
minti, ko reikės jo pabaigoje*. 
Mes negalime nuolatai žaisti 
pradedamais nebaigiamais 
darbais . Tėvynei tokiu būdu 
negalima tarnaut i . Visuomenė 
turi žinoti savo sumanymų 
svarbumą. Laikraščių darbas 
tą pasakyti . 

Kaikurie sako, ir iš tėvynės 
mums rašo, kad nerengtume 
viso korpuso, kaip buvo rašy
ta " D r a u g e " , bet kad pasiten
kintume penkiais tūkstančiais 
vyrų, tai yra, vienu pilnu pės
tininkų pulku, —j Tas sumany
mas yra geras . Tegu mes pVr-
uia nudarytume nors pulbį . I r 

Iki šiol daugiausiai žinių iŠ 
Lietuvos gaudavome per dien
raštį "L ie tuvos A i d a s " . J i s 
eidavo iš Vilniaus, patekdavo 
į neutrales šalis i r atvykdavo 
j New Yorką. Lietuvių Sky
rius Amerikos Informacijos 
Biure apdalindavo to laikraš-

'čio numeriais šios šalies lie
tuviškas redakcijas. I r mųs 
dienraštis perspausdindavo ga
na daug žinių iš "L ie tuvos 
A i d o , " pažymėdamas jį raidė
mis 'L .A . ' Tas dienraštis buvo 
po įtekme p. A. Smetonos Lie
tuvos Valstvbės Tarybos pi r-
mininko. Redaktorium buvo p. 
Liudvikas Noreika. Prof. Val
demarui esant Lietuvos mi
nistrų pirmininku, "Lie tuvos 
A i d a s " buvo lyg valdžios or
ganas J a m e būdavo skelbiami 
ir valdininkų paskyrimai ir 
kitoki oficijabai pranešimai. 
Bolševikams Vilnių užėmus, 
"Lie tuvos A i d a s , " turbūt , ne
beišeina. 

" L i e t u v a " . 

Persikėlusi Kaunan Lietuvos 
vvriausvbe ėmė išleidinėti 
dienraštį " L i e t u v a " . I š tryli
kos numerių, kuriuos inuim-
teko matyti , neabejodami spė
jame, kad " L i e t u v a " užėmė 
"Lie tuvos A i d o " vietą, nes jo
je telpa yisoki valdžios prane
šimai. Pirmutinis to dienraščio 
numeris išėjo 11 sausio, 1919 
metų. I r tas ir vėlesnieji turi 
tik po vieną lapą. Abypusiai 
jo yra po t r is skiltis tri jų co
lių su viršum pločio. Amerikos 
lietuvių dienraščiai pustrečio 
svk didesni už ji ir turi dau-
giau įvairumo, bet negali ly
gintis vertybe. Tas oficijalis 
dabart inės Lietuvių valdžios 
dienraštis išeina kasdien, iš
skiriant dienas po šventadie
nio, Kaune Puškino arbo l l iu-
denburgo gatvėje N. 47. Ats
kiro numerio kaina 10 kap. 
J o redaktorius nepasirašo, to
dėl negalima t ikrai sužinoti, 
kas jį redaguoja. Įžanginiame 
straipsnyje kauniškė "Lie tu
va ' sako, kad tėvynė dabar 
yra dvilinkame pavojuje, nes 
jos priešai iš šiaurės kovoja 
kardu ir žodžiu. Dienraštis 
žada kovoti, kad priešams ne
pasisektų užkrėsti lietuvio 
sielą klaidingo žodžio nuodais. 
Toliau jis sako, kad mus ne
priklausomybės priešais pasi
rodė: " lenkų dvarininkai, vo
kiečių ir žydų vertelgos-pirk-
liai ir rusų bolševikai... 
J i e mina po kojų tautų ap
sisprendimo teisę ir a tmeta de
mokratiniu būdu renkamą Stei 
giamąjį Seimą. Vieton jo jie 
siūlo savąją tvarką ir savo 
varo-prievartos valdžią' ' . Prieš 
tuos ir tokius, kyla Lietuvos 
ministrų organas. J i s sako; 

u Visą tvarką ir valdžią mes 
įsikursime pa tys demokrati
niais pamatais^ ir ne bolševi
kams ant mus viešpatauti , ne 
j iems mūsų diktatoriais bū
t i " . 

"Tiesos K a r d a s " . 

I š kauniškės " L i e t u v o s " 
gauname pat i r t i , kad išeina ir 
laikraštis "T iesos Ka rdas ' 7 . 
Sunku tikrai pasakyti , kokios 
jis varsos. Mums teko skaity
ti kito laikraščio paduotas dvi 
iš traukas iš "T iesos K a r d o " . 
Tos dvi ištraukos rodo, jog 
soči jale "T iesos K a r d o " pro
grama yra užtektinai radikalė, 
ir jog j isai yra dideliai prie
šingas bolševikams, apie ku
riuos išsitaria smarkiau, negu 
kiti Lietuvoje išeinantieji laik
raščiai. Bandome spėti, kad 
"T iesos K a r d o s " yra soči jai 
liaudininkų organas. J i s p ra 
dėjo išeidinėti Kaune p i rma 
negu ten pasirodė ministeri
jos organas " L i e t u v a " . 

"Lie tuvos Ūkin inkas" . 

Tas, turbūt, nėra dienraštis, 
tik savaitinis laikraštis. Mums' 
neteko jo matyti , bet teko 
skaityti ištraukas, paduotas 
kitame laikraštyje. I š tų iš
traukų spėjame, kad "Lie tu
vos Ūkininką" leidžia tie pa
tys žmonės, kurie 1906 m. lei
do to paties vardo laikraštį 
Vilniuje. Skir tumas t a rp se
nojo ir šito yra tas, kad sena
sis "Lie tuvos Ūk in inkas" bu
vo gana geru su lenkais, o 
šitas griežtai juos kal t ina (N. 
2) už briovimąsi į svetimas že
mes. J i s taip-gi praneša, kad 
garsusis lenku generolas yra 

ARCHANGELSKO LIETU
VIŲ PABĖCteLIŲ VISUO

TINAS SUSIRIN- . 
KIMAS. 

"Lie tuvos dvarininkas iš 
Švenčionių pavieto, Vilniaus g. 

...Tai to p-no Pilsudskio val
džia siunčia dabar savo agen
tus ir agi tator ius Lietuvon, 
kad jie čia žmonėse riaušes 
darytų, ir kad paskui lengviau 
lenkai galėtų Lietuvą prie Len
kijos p r i jung t i , " rašo "L ie t . 
Ukin ." N. 2. 

( C 

tat y ra daugiau kaip nieko. 
Korpuso sudarymas mums 

atseitų apie 10 milijonų dolie
riu. Pulko sudarymas atseitų 
ne šeštą dalį o kokią dešim
tą a r penkioliktą, nes nereikė
tų pačių brangiausių dalykų: 
arti lerijos, lakstytuvų, til-
tininkų raitelių su brangiąja 
jų medžiaga. Tik reikėtų šau
tuvų, kulkosvaidžių ir rankinių 
granatų su prietaisais apka
sams daryt i . Pigiai da ran t gal 
apseitume su kokiais septy
niais a r aštuoniais šimtais 
tūkstančių, skaitant vyrą 150 
arba 160 dolieriu metams. 

Kiti man primėtinės, kad 
per pigiai skaitau, bet ne ką 
darysi . Je i turėsime daugiau 
pinigų, rupįsimės daugiau 

pasi tarnaut i karei-kuomi 
viams. 

Bliekai. 

Laisvoji L ie tuva" . 

Bolševikams atsikrausčius 
ėmė eiti Vilniuje lietuvių 
krikščionių-demokratų partijos 
laikraštis vardu "Laisvoj i 
L ie tuva" . Nežinome, kokią die
ną pasirodė pirmutinis to 
laikraščio numeris, nei kaip 
tankiai tas laikraštis pasiro
dydavo. J i s norėjo geru gy
venti su bolševikais. N. 4 ji 
rašė : " J e i g u naujieji Lietuvos 
svečiai atėjo pas mus tik soci-
jalių reformų padaryt i , .visai 
nemanydami mumvse tas , tiek 
amžių mus gaivinusias ir iki 
šiol užsilikusias, kaipo atski
ra kilnios dvasios tautos, pa
jėgas, t. y. lietuvystę ir tiky
bą, tai mes tik ranką galime 
jiems iš t iest i" . Ne daug nau
dos turėjo krikščionys demo
kratai iš to rankos ištiesimo 
bolševikams. P i rm 25 sausio, 
šių metų, "Laisvoj i L i e t u v a " 
tapo uždrausta pono Kapsu
ko — Mickevičiaus įsakymu. 
Krikščionių demokratų spėji
mas, buk bolševikai leis lais
vę kitų nuomonių žmonėms, 
pasirodė esąs klaidingas. 

(Pabaiga bus) . 

Des Moines, Ia , kovo 26. — 
Du plėšiku anksti ryįe čionai 
užpuolė Iowa State banką. 
Paėmė apie $20,000 i r pabėgo. 

Lapkričio 17 d., per. m., atsi
buvo svarbus susirinkimas 
Archangelsko lietuvių pabėgė
lių. Susirinkimas a t idarytas 
taut išku himnu. 

Pirmininku išrinktas J . 
Markevičius, raštininku, V. 
Vėgis. Po to susirinkimo pir
mininkas plačiai paaiškino su
sirinkimo svarbą, kad jis ta
po sušauktas su tikslu kreip
tis į Suv. Vai. prezidentą Wil-
soną, kaipo i užtarytoją nu
skriaustųjų tautų, kad užtar
tų ir mūsų tautą ir užstotų už 
mus prie iškovojimo Lietuvai 
neprigulmybės. 

J . Mickeliunas (Suv. Vals. 
kareivis) perstatė Amerikos 
lietuvių veikimą ir to veikimo 
pasekmes. 

A. Jas inskas (Suv. Valst. 
kareivis) paaiškino Tautos 
Fondo veikimą ir ką y ra nu
veikęs. Po to J . Keršulis ine-
šė, kad rezoliucija to susirin
kimo butų siunčiama prezi
dentui VVilsonųi. Tani tikslui 
išrinkta komisija iš sekančių 
asmenų-: J . Keršulis, P. .Baltu
šis ir J . Morkevičia, kurie re
zoliuciją per Amerikos konsu-
lį pasiųs prezidentui VVilsonųi. 
Pasirodžius, kad reikalinga y-
ra pašelpa vietiniams pabėgė
liams lietuviams, tapo išrink
tas komitetas, kuris rūpinsis 
jų šelpimu. Komitetan inėjo: 
V. Valys, St. Jazdauskas , V. 
Vėgis. Tuo*pačiu laiku su
rinkta ir aukų. Aukojo: 

Po 50 rub.: P. Baltušis, A. 
Valys. 

Po 40 rub. : A. Jasinskis , 
(Suv. Vai. kareivis) . 

J . S. Klinkevičia 35 rub. 
Po 25 rub. : S. Straduniskis, 

J . Morkevičius (Suv. Vai. ka
reivis), V. Vėgis, P. Jazdaus
kas, L. Vėgis, B. Bacevičius, 
J . Keršulis. 

Po 15 rub.: K. Radžiūnas 
(Suv. Vai. kareivis) . v 

Po 10 rub.: J . Sereika, J . j 
Kulikauskas, V. Baronas, A. 
Galvanas, J . A. Mickeliunas 
(Suv. Vai. kareivis) , A. Pau-
tieniutė, J . Pautienis, K. Yė-
gėla, J . Vėgis, K. Sabalis, J . 
Banevičius, J . Ramanauskas, 
J . Sereika, J . Kulikauskis, 

Po 8 rub.: K. Nataukai tė . 
Viso suaukota 493 rub. 

Sekantį susirinkimą sušauk
ti pavesta komitetui ir valdy
bai, kuomet bus reikalas. Pra
nešti apie susirinkimą į Ame
rikos lietuvių laikraščius pa
vesta Suv. Vai. kareiviui. Su
sirinkimas uždarytas su tau-
tiniu himnu. Po susirinkimui 
pasakyta kelios eilutės ir p-lė 
Pautienaitė solo padainavo 
" K u r bėga Šešupė" , kuri 
labai visus nustebino savo 
puikiu ir išlavintu balseliu. 

Norint susirašyti su Šelpimo 
Komitetu, reikia adresuoti 
t a ip : Voskresenskaja ulica, 
No. 28, Archangelsk, 'Russia. 

Pr t . J . A. Mickeliunas, 
, Co. M 339 lnf., 

Archangelsk, Russia. 

PRANEŠIMAS VISUO
MENEI. 

. 
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Neužmirškite Visų Tautų 
koncerto subatos vakare, 29 
kovo, 8:15 vakare svetainėje 
Soldiers ' Hut trioboje- Hos-
pitality House 4246 Fif th ave. 
Pittsb::?ghe. Šešiolika tautų 
dalyvauja. Ateikite pasilink
sminti ir gražiai praleisti lai
ką. Atsiveskite draugų. Kon
certas y ra dovanai. Gatveka-
riai 75 ir 76 sustoja ties du
rimis. Tuos gatvekarius gali
ma ras t i ant kampų Sbvth ave. 

I ir Wood str. 

Nauja bendrovė. 
Kovo 20, 1919, Martiniąue 

Hotel, New Yorke, įvyko A-
merikos įžymesnių ir biznierių 
lietuvių susirinkimas. Dalyva
vo: J . S. Vasiliauskas, Balti-
more, Md, A. J . Staknis, 
Bloomfield. N. J ; P . Mulevi
čius, Brooklyn, N. Y.; Kun. J . 
Pet ra i t i s , Paterson, N. J . ; L. 
Šimutis, Kun. Petkus, M. Mi
lukas, C. E . Paulonis, Brook
lyn, N. N . ; Kun. J . J . Kaula-
kis, Kont raktor ius J . Ivanaus
kas, Adv. S. F . Paut i s , Phila-
delphia,. P a . ; Profesorius A. 
J . Mekšra, Chester, P a . ; J . B. 
Kaupas , N. Y. 

Susirinkimo vedėju išrink
tas J . S. Vasiliauskas, rašti
ninku P . Mulevičius, 

I š susirinkusių paaiškėjo, 
kad nuo senai veikiančiųjų lie
tuvių ta rpe jautėsi spaudimas 
ir re ika las Lietuvos kapi
talui organizuoti t am tikrą 
bendrovę, kurį turė tų pilną 
užuojautą ir pasitikėjimą vf-
suomenėje i r su suorganizuo
tu kapitalu gelbėtų Lietuvai 
atsiginti nuo svetimtaučių iš
naudojimo paimant pramonę 
į svetimas rankas . Taikos pa
baiga netoli. Atsidarys durys, 
prasidės vėlei susinėsimai; 
reikės siųsti Lietuvai mašine
rijų ir įvairių prekių; reikės 
iš Lietuvos išvežti parduoda
mus dalykus. Je i mes nebusi
me prisirengę, komerciją pa
ims savo rankosna svetimtau
čiai ir uždės mums ekonominus 
pančius. Mes amerikiečiai ga
lime dalį to svetimo ekonomi
nio nemalonumą prašal int i . 

Lietuvos reikalams esant 
tai]) platiems, kurių neįstengs 
aprūpint i pilnai ne! keliolika 
bendrovių ir mūsų visuomenė
je neesant pilno užsitikėjimo 
esančiomis įstaigomis,vienbal-
siai nutar ta del labo Lietuvos 
tverti nauja bendrove. 

Pamatiniai naujos bendro
vės tikslai bus pramonė ir 
pirklyba. Užsiiminės impor
tais, exportais, išdirbyste ir 
transportacija. Vardas duota: 

Lietuvos - Amerikos Pra
monės Bendrovė, 

Li thuanian - American 
Trad ing Company. 

Bendrovė įkorporuojama su 
pamatiniu kapitalu ant milij. 
dolieriu (4,000,000.00). 

Visas "s tock common" ir 
kiekvienas šėras turės lygų bal 
są. • 

Šerų kaina $10.00. Bus par
duodama ir po vieną šėrą. 
įmautiems daugiaus kaip vie
ną, bus duodama ir ant išmo
kėjimo po 10% kas mėnuo. 

Užmokesniui bus pri imami 
ir Liberty Bonds pilna verte. 

Organizatyvis ofisas bus 
kol-kas Baltimorėje. Susinėsi
mi^ ad re sa s : 
Lithuanian-American Trad ing 

Co., 
112 No. (Jreene st., Balt imore, 

Md. 
Pirmiems metams valdybon 

iš r inkta : 
Prezidentu ir vedėju, ' 

J . S. Vasiliauskas, 
112 N. Greene S t , 

Balt imore, Md. 

Vice-Prez. Kun, J . Pe t ra i t i s , 
147 Montgomery St., 

Paterson, N. J . i r 
J . E . Karosas , 

242 W. Broadway, 
S. Boston, Mass. 

Sekre tor ius : P . Mulevičius, 
458 Grand St., 

Brooklyn, N. Y. 
Iždiniu. Kun. J . J . Kaulakis , 

324 W h a r t o n St., 
Philadelphia. Pa . 

Direktor ia i r inksis t r ims 
metams. Dabar i š r inkta 4 — 
tr ims metams, 4 -dv i em metam 
ir 4—vienam metui . 

Tr ims metams i š r inkt i : 
J . S. Vasil iauskas, P . Mule

vičius, Kun. J . J . Kaulakis . i r 
A. J . Staknis . 

Dviem metam: 
Kun. J . Pe t ra i t i s . J . B. 

Kaupas , Matas Milukas i r A. 
J . Mekšra. 

Vienam metu i : 
K. Cesnulis, L. Šimutis . J . 

E . Karosas , ir J . Ivanauskas . 
Visi pilni entuzijazino i r 

vilties, kad šioji bendrovė, 
sutver ta ant demokratiškų pa
matų, turės pilną visuomenės 
užsitikėjimą ir užuojautą. 

Susirinkusieji ne vien žo
džiais pr i jaut imą parodė, bet 
ir šėrais sulyg išgalės pat
virtino. Tuo jaus užs i rašė : 

Kun. J . J . Kaulakis už $5,-
000.00. J . S. Vasil iauskas, M. 
Milukas, i r A. J . Mekšra po 
$250.00. A. J . Staknis už 
$200.00, P . Mulevičius ir E . 
Mulevičienė po $150.00. K. 
Česnulis. J . B. Kaupas , L. Ši
mutis po $100.00, C. E . Pau
lonis už $50.00, J . Ivanauskas 
pasižadėjo nejudinamą nuosa
vybę į cash paver tęs įdėti iki 
$20,000.00. 

Susirinkimo sekretorius, 
P. Mulevičius. 

INSTRUKCIJOS 
PARTOLOS 

Vartokite Partolą 
del geresnio virškinimo mainto, 
del prašalininio užsikimšimą žur 
nu, kad butų galima užlaikyti 
liuosai vidurius ir turėti sveiką 
kraują naturališku būdu. 

Vartokite Partolą 
kuomet jums galva skauda, ka
dangi Partolą valo vidurius ir 
prašalina visą tą kas padaro gal
vos skaudėjimą. 

Duokite Partolą 
Žmonėms, turintiems sunkų jaus 
lumą po pietų arba vakarienės, 
kad prašalintų viduriuose orą, 
kurio neprašalinus liežuvis būna 
aptrauktas tirStomu baltomis 
seilėmis. 

Duokite Partolą 
visiems, kam tik reikalingas yra 
valytojas vidurių ir kraujo, ka
dangi ji viską pataiso be jokio 
skausmo bei nemalonumo. 

Duokite Partolą 
vaikams, seniems žmonėms, vy
rams, moterims ir kam tik ji rei
kalinga. 
Kožnuosc namuose turi rasties 

Partolą, kadangi ji apsaugoja žmo
gų nuo įvairių ligų, paeinančių 
nuo nevirškinimo'vidurių. Visa dė
žutė Partolos kainuoja $1.00, o še
šios dėžutės—tik 5 dol. Savo už
sakymus adresuokite tiesiai į:— 

A P T E K A P A R T O S A 
ICO Sccond Avenue, s 

Neu York. Bf. Y., Uept. L. 4, 
-Reumatizmo apimti žmonės var

toja Rumatin ir Partopein. Abu 
sykiu kainuoja tiktai du dolieriai. 
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APSAUGOK SAVO AKIS 
Duok jas iš agzeminuoti dy

kai pas 

PETER A. & G. MILLER 
x PATYRĘ: OPTIKAI 

Kreivos akys pataisomos per akinius 
Pilna eilė Auksinių Dalykų 

Užganėdinima8 Gvararituojamas. 
2128 West 22ra Gatvė, Chicago, UI tuoks. 

Telefoną h Canal 5888 y 
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Ketvirtadienis, Kovas 27, 1919 DRAUGAS 

DETROIT, MICH. I ninkus. Apibėgęs jų reikalus 
' ragino visus rašyties į Amer. 

Šv. Jurgio parapija susilaukė L. E. K. D. Sąjungą, kuri turi 
naujo klebono. 

Nedėlioję, kovo 1G d., pribu
vo naujas klebonas, kun. F . 
Kemėšis. Po pamaldų visi 
parapijonys susirinko i bažny
tine svetainę pasveikinti naują 
klebeni}. Pasirodžius kun. F . 
Kemešiui, visi parapijonys at
sistojo ir rankų plojimfi priė
mė. Paskui parapijos pirmi
ninkas, L. Vinelis, pratarė ke
letą žodžiu, sveikindamas nau
ją kleboną. Baigiant jam kal
bėti mažas vaikas baltuose rū
buose įteikė gražu gyvu gėlių 
bukietą. Paskui pratarė kele
tą žodžiu ir pats kleboną:-, 
kun. F. Kemėšis, prašydamas 
visu laikvtis vievbės, dirbti iš-
vien del parapijos ir tautos la
bo. Nors gerb. kun. F. Ke
mėšis kalbėjo trumpai, bet jo 
kalba patiko visiems parapijo
nams. Manome, kad dabar, 
tai tikrai Detroitas pradės gy
vuoti. 

Genys. 
Prierašas. Kun. Kemėšis 

streikieriu fondą ir laike strei
ko šelpia streikierius-; taipgi 
išleidžia ger'ą laikraštį, kuris 
via darbininkų kelrodžiu 
prie apšvietos. 

Antras kalbėtojas buvo 
vietinis advokatas J . Junevi
čius. J is trumpai apibėgo šios 
draugijos naudingumą ir pasi 
darbavimą visų lietuvių šios 
kolonijos. 

Po programo prasidėjo šo
kiai ir žaislės. 

Vakarienė. 

Kovo 4 d., Užgavėnių va
kare, Šv. Antano parapijos 
Marijos Vaikelių draugijos 
buvo surengta vakarienė su 
programų, kuris susidėjo iš 
dainų ir deklemacijų. Malonu 
buvo tėveliams ir visiems žiu-
rėti į vaikučius, kurie taip 
gražiai pasirodė scenoje su 
dainomis ir deklemacijomis. 
Ilods, tik vienas mėnuo laiko, 
kaip susitvėrė choras ir per 
toki trumpą laiką, taip galėjo 
išmokti dainuoti ir deklemuo-

atvvko į Detroitą suimtoje, lo *»• Tai ačių p. Olechnavicienės 
kovo, 10.00 vai. vakare. Ani pasidarbavimui. Vakarienė 
stoties jis netikėtai rado J . A. b l l V 0 s k a n L Publikos buvo 
M.Detroito vvskupoautomobi- pdna svetainė, taip kad kai-
lin ir užkvietima vykti pas v v-
skupą. Žinoma, taip ir pada
rė. Pasikalbėjimas su juomi 
tęsėsi pusantros valandos. Ka-
dan-gi buvo vėlus laikas, tai 
J . A. M. vyskupas kvietė lie
tuvių kleboną pernakvoti vys
kupo namuose Ant rytojaus 
kun. Kemėšis tiesiog iš vysku
po rūmu nuvažiavo i lietuvių 
parapiją. 

OMAHA, NEB. 

Ką veikia lietuviai. 

Kaip teko patėinyti iš li
beralų laikraščių, kad šios ko
lonijos katalikai,kaip jie vadi
na klerikalai, nieko neveikia 
del Lietuvos labo ir pavadina 
net numirusiu kūnu. (Ji to
liau sako, kad tie klerikalai 
jiems užkenkia darbuotis ir 
nekurie netik kad neduoda, 
neaukoja jų neprigulmybės 
i'ondan, liet ir kitus atkalbinė
ja. Iš šitų dviejų sakinių ma
tosi jų teisybė* 

Panašių nesąmonių liberalų 
laikraščių korespondentai pri
pasakojo daug kaip '*Sandaro
j e " , nezaliežninkų organe, 
taip ir kituose. Su kokiu tiks
lu jie tai daro, ar iš pavydo, 
ar del apšmeižimo, tai sunku 
pasakyti. 

Taigi, šiuomi nors trumpais 
bruožais perbėgsiu tik vienos 
savaitės katalikų nuveiktus 
darbus, iš ko gerb. skaitytojai 
pamatys, kokią teisybę libe
ralai rašo savo laikraščiuose 
ant katalikų. 

Prakalbos ir balius. 
Kovo 2 d. New Settlers sve

tainėj Šv. Antano draugija bu
vo surengus prakalbas ir balių 
su šokiais. Programas buvo 
trumpas, bet indomus. Pra
kalbų vedėjas, p. P. Kirdeikis, 
atidaręs prakalbas ir paaiš
kinęs tikslą, perstatė kalbėti 
vietinį kleboną kun. J . Olech-
navičių, kuris gražiai papa
sakojo naudą katalikiškųjų 
draugijų, kurios yra sutvertos 
ant gerų pamatų, kurios auk
lėja dorą ir tėvynės meilę. 
Ragino kiekvieną rašyties tik 
prie naudingų darugijų bei 
organizacijų, kaip tai: prie 
Susivien. L. B. K. A., kurį ne
ša didelę naudą kaip na
riams, taip ir tėvynei. 

Paskui kalbėjo apie dajbi-

kuriems reikėjo stovėti, nes 
sėdynių truko. Po vakarienei 
buvo lietuviškos žaislės. Pel
nas, 47 dol., tapo paskirtas 
bažnvčios naudai. 

Surengime vakarienės dau
giausia pasidarbavo kun. J . 
Oleclmavičius, pereidamas per 
biznierius lietuvius ir svetim
taučius, kuris sukolektavo 
daug visokių valgių ir leng
vi] gėrimų. 

Lietuvių Diena. 
Omahos lietuviai iškilmin

gai apvaikščiojo ir Tautinę 
Šventę, Šv. Kazimiero dieną, 
Kovo 1) d. Xew Settlers sve
tainėje Tautos Fondo 11b' 
skyrius surengė tą apvaikščio
simą. Prie surengimo prisi
dėjo ir Susi v. L. E, K. A. 128 
kuopa, taip-gi pasidarbavo 
vietinis klebonas, kun. Jonas 
Oleclmavičius, ir ponia Olecli-
navičienė. Vakaras buvo su 
prakalbomis ir dainomis. Pa
žymėtina ypač, kad tame va
kare kalbėjo ir miesto majo
ras. Kadangi tas vakaras jau 
buvo ' ' D r a u g e " aprašytas, tai 
antru syk nekartosiu, tik pa
žymėsiu dar, kati šiame vaka
re tarpe publikos buvo ir mu-
sų liberalų, kurie, pradėjus 
aukas rinkti, pamatę, kad geri 
tėvynainiai gausiai aukoja, 
įgavo karštį, nes nerimo ir kil
nojosi, o kaikurie bėgo per 
duris, kad majoras, kuris pa
dėjo rinkti aukas, nepakištų 
skrybėlės po nose, kad nebūtų 
gėdos. Dar kiti, tarp jų ir kai-
kurios moterėlės sustoję paša
liuose pradėjo garsiai kalbėti, 
kad nereikia duoti, girdi, ka
da bus fondai suvienyti, tada 
duosime. Kiti sakė, kad su
vis nereikia duoti. Visgi ma
žai radosi tokių šiaudinių lie
tuvių. Tikri tėvynainiai sa
vo aukas sudėjo ant Lietuvos 
aukuro. 

Štai aukojusių vardai ir 
kiek kas aukojo ant tėvynės 
aukuro: 
Kun. J . Oleclmavičius $20.00 

Po 10 dol.: J . Pilipavičius, 
K. Butkus,P. Krikščiūnas. 

P. Smitb, Omahos majoras 
G dol. 

A. Leonavičius $5.10. 
Po 5 dol.: Uždavinis, J . Sve-

ziauskas, M. Mičiulis, Pr. Ver-
siackas, V. Vaškevičia, J . Ba
rysas, M. Labanauskas, M. Už
daviniu Ig. Puzauskis, P. 

Klejunae, J . Raškevičius. 
Po 2 dol.: B. Mukonas, Ant. 

Balkus. 
Po $1.50: J . Vaškelevičia. 
Po 1 dol.: K. Venckus, A. 

Gražis, J . Augilius, B. Tyla, 
V. Vaškelevičius, J . Labanaus
kas, J . Petriką, P.' Verbickas, 
P. Kirdeikis, P. Šūkis, J . O-
lechnavičiutė, N. Oleclmavi
čius, J . Trainaviąk r.ė, M. Pi-
lienė, J . Gražienė, M. Bliuvie-
nė, V. Peručionis, V. Šukienė, 
O. Žalpienė, A. Zalpis, D. Ma
žeika, K. Trainavičius, J . 
Paukštis, J . Borisas, J . Bliu-
vas, J . Bartkus, 8. Labanaus
kas, F . Petručionis, J . Matu
levičius, S. Butkus, A. Aluko-
nis, J . Šūkis, A. Savickas, B. 
Malinavičius, A. Smailis, $. 
Kušleika, J . Šakinis, J . Zaka
ras, S. Versiackienė, M. Ver
seckas, M. Trainavičius, K. 
Kušleika, A. Uždavinienė, V. 
Rimkienė, P. Krikščiūnas, A. 
Palinskas, A. Aliukonis, V. 
Litvinas, V. Didiką. Smul
kių $1.80. Viso suaukota 
$173.40. 

Visiems aukotojams tariame 
ačių. Pinigai pasiųsti į Tau
tos Fondų. 

T. F. 1 lo' skyr. rast., 
Pr. Verseckas. 

ATHOL, MASS. 

Kovo 16 d. pobažnvtinėje 
svetainėje įvyko parapijos su
sirinkimas, kurin atsilankė be
veik visi parapi jonai. Susi
rinkimą, atidarė ir vedė klebo
nas, kun. A. Petraitis. Iš 
svarbesnių nutarimų vertas 
pažymėjimo ypač vienas, bū
tent, vienbalsiai nubalsuota 
statyti naują bažnyčių. Pini
gų savo ižde parapija turi su
virs 17.000 dol. Ūpas para-
pijonų pakilęs. Dabar lauk 
sinie nutarimų pildant. 

K. G. 

FARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti uky, tai 

;ipsimislyk ar tavo jnešti pinigui 
tau išeis ant naudus. Tiktai l ie
tuvių tarpe tu turėsi gerų, pui
kų ir l inksmų gyvenimų. Kaip 
girdėt tai ūkininkai yra lai
mingi nes jie neturi bosų, jų 
gyven imas yra užtikrintas ir ka
da nori tada dirba. Miehigjino 
lietuviai ūkininkai labai gražiai 
apsigyvenę, jau turi apie kelis 
š imtus savo tarpe, turi parapijų,* 
kel ias draugystes ir visokius pa
si l inksminimus, č iouais gyve-
nuntieji anglai siūlo m u m s savo 
farmas ant pardavimo, taigi tie 
kurie norite pirkti farmas mūsų 
šv. Antano Draugija turi nusky-
rius specialiai narius kurie jums 
kuogeriausia patarnaus. 

Tie kurie pirksite farmas per 
šv. Antano Draugijų busite už
ganėdinti, nes gausite gerų ir 
teisingų patarnavimų be jokios 
skriaudos. Custer yra tiktai 11 
mylių nuo I-udlngton, o 3 my
lios nuo Seottville. Norint dau
giau informacijų, kreipkitės s e 
kančiu adresu: 

KAZ. DAUNORA, 
Šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 

Box 7, Custer, Mich. 

KOVOKITE n SAVO TIESAS 
JUS kovojate už padauginimą kainos gatvekariuose per 

5 centus! 
JUS kovojate už geresnį gazą ir žemesnę kainą! 
JUS kovojate už geresnį telefono patarnavimą ir žemes

nes kainas! 
JUS kovojate prieš išnaudotojus! 
JUS kovojate prieš karės išnaudotojus! 
JUS kovojate maisto išnaudotojus! 

Balsuojant už Majorą 
WILLIAM HALE THOMPSON 

Gerovė Amerikonų žmonių yra geriausia ir valdžia 
geroj tvarkoj Republikonų rankose. Norint užlaikyti ge 
rą tvarką valdžioj ir gauti gerą patarnavimą lai Republi
konų tikietas būna pirmutiniu balsavimuose Balandžio 1. 

Republikonų laimėjimas yra netiktai protestas prieš 
augš tas gyvenimo kainas ir didelius t ax ' u s , bet i r išreiš
k imas papeikimo demokra tams už jų blogą valdymą. 

Republikonai turėtų būti saugesni, nes Demokratų 
noras tai tiktai padalinti Republikonų partiją į dvi puses. 
Atsiminkite, kad vienybėje galybė; be vienybės nėra nei 
galybės. Kuomet jus padėsite kryžiuką prieš Republiko 
ną, jus balsuojate už Ameriką ir interesus Amerikos žmo
nių ir apsisaugo j ate patįs save. 

REPUBLICAN (x 

• u i 
ALEX. MASALSKIS 

GRABORILS 
Lietuvis gra-
borius. Atlie 
ka v i s o k i a s 
laidotuvės ko-
pigiausiai. Tu
riu savo kara-
bosus ir auto
mobilius. 
Taipgi dides

nę dalį grabių 
patys dirbame, 
patys "dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
P h o n e Drover 4139 

Mayor Judge Muniripal Courl 
[ ] WM. HALE THOMPSON < v«<«'«>) 

[ ] G E 0 . B. HOLMES 
City TreaiMirer 

n W M . GANSCHOW J«*« Sapertor couri 
[ ]HARRY A. LEWIS 

City d e r k 
[ ]WALTER G. DAVIS 

BALSAVIMO DIENA BALANDŽIO 1. 
Poli* atdaros nuo 6 vai. išryto iki 4 vai. vakaro. 

* 

HEP1 BL1KONV CENTKALIS KOMITETAS 

\ \ i i l i . . i A. !d nl. llonu'i' K. Galpin. 

Becretary Chairiuan 

l'i'Hiicis I*. Itrmly. ( 'baiminu t'ampaigii Committcc 

Parsiduoda: — .'{ kum burių namas 
netoli šv. Kazimiero kapinių ant 112-
toa ir Home\vood A ve. Parsiduoda ga
na pigiai; tik už $000.00. Del plates
niu žinių kreipkitės pas savininką. 

. M r. A. Smith, 
:5;>05 Su. Halsted St., Chicago, UI. 

TAISAU NAMUS. 
Murinu, ( i uit-n tuoj u. Pleistaruoju i r 
viKku taisau. Darbą at l ieku spo< ija-
liškat Ir pigiai. Kam tokis žmogus 
reikalingas, kreipkitės: 

B. P, RAJUNIEC, 
3044 S. Union v Ave., Chicago. 

Telefonas D R O V E R 1429 

iiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 

VARPAI BAŽNYTINIAI 
V A R P A I 
ATMINČIAI V A R P A I 

McShanne Bell Foundrr t'o. 
Bal l imore. M d.. U. S. A. 

PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

imiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiii 

PADIDINK ALGA! 
Reikalinga keletas vyrų, ku

rie yra apsipažinę su žmonė
mis ir turi daug pažįstamų, vi
si galės padvigubint savo algą. 
nepertraukus savo dabartinio 
užsiėmimo. Darbas lengvas, 
pelningas ir ant visados. Klau
skite platesnių paaiškinimų 
pas: 
LIBERTY LAND & INVEST-

MENT CO., 
3301 South Halsted Street, 

Chicago, 111. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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Dr. A. R. Blumenthal D.D.J 
ARU* SPECI.IALISTAS 

Patarimą** Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 Ii ryto iki' 
U vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11! 
4619 S. Ashlaml Avc. kauip. 47 St. 

Telefonas Tardą 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

~? 

Dr.M.Stupnicki| 
3109 So. Morgan Street' 

CHICAGO, HiLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

i 
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; | 
5 po i>ietų iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

i 

į f i » » » M » » » » » » » » « » — — • ' » • • » ' »*1 

Dr.M.T.Strikol'is i 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1758 W. 47Ui St., Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 11% 

N a m ų Tel. Seelcy 420 

— - * 

Dr. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 27 metai 

Ofisas 3148 So. 3Iorgan St. 
Kertė 82-ro St., Chicago, 111. 

SPEC1JALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku, taipgi chro

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

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

Telefonas Yards 687 

KE 3EEJS 

i 

I 

• 

Jus Galite Sulaikyti 
Plauku Slinkimą. 

Dermafuga sulaiko plauku 
slinkimą, prašalina pleiskanas, 
niežėjimą odos palvos, augina 
plaukus priduodama j iems 
reikalinga maistą. 

Dermafuga padarys kad jū
sų plaukai bus tankus, švel
nus ir skaistus. 

Oda jūsų galvoje bus tyra, 
pleiskanos išnyks ant visados 
ir plaukai noslinks daugiaus! 

Reikalaujant prisiusime jum 
paėta suvis dykai išbandymui 
sampelj . 

Prisiųskitc 10c. s tampomis 
persiuntimo lėšų. gausi išban
dymui dėžute Demafugos ir 
brošiūra. 

ARGIL SPECIALTIES CO. 
Box 37, Phi ladclphia, Pa . 
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V. W, RUTKAUSKAS 

ADVOKATAS 
Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didmiestyj: 
69 W. U A S H I N G T O N S T R E E T 

Kam baris 609 
Tel. Central 5478 

Ofisas ant Bridgeporto 
3208 SO. MORGAN S T R E E T 

Tel. Yards 730 
Gyecnimas, 812 W. 33rd St. 

Tel. Yards 4681 

į Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South AVesteni Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

• « 

1 P. J. 0'REILLY & 
A. N. MASULIS 

REAL, — ESTATE — l.OANS 
-— INSURANCE 

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

Matyke mumis Pirmiaus pirkimo. 
63 and Kedzie Ave. N. W. Co-1 

*»<- i * C 1 1 i f j t f i t , , 1 1 1 , 
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DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris 
1U20 So. Halsted St., Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai. 

Valandos: 1<J—1? rytą; 6—9 
vakare. "2d. C*a*i i t f l i 

z 
^jitiiiiiiitiiiiiiiiiiiii įHiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiĮL 

I Dr. S. Naikelis | 
" GYDYTOJAS I R CHIRURGAS = 

4712 So. Ashland A v c E 
P h o n e Drover 7043 = 

Cicero office E 
4847 W. 14th St. = 
P h o n e Cicero 39 E 

= ' Rezidencija 3336 W. 66th St. = 
Phone Prospect 8585 " 

•riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Tel. Drover 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTA8 

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

4712 SO. ASHLAND A V E N U B 
i arti 47-tos Gatvė*. 
{flir i—r 1 T - - " - - , — — . 

*8 
I J0SEPH C. VV0L0N 

Lietuvis Advokatas 
29 SO. LA SALLE S T R E E T 

Gyvenimo Tel. Humboldt 97 
Vakarais 2911 W. 22-nd Street 

Tel. Rockwell 6999 
CHICAGO, 1LL. 

ES 
liillllllllliiilliiliilliiiiiiiiiiiiiiiiisiiiHiiii; 

J Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

C H I R l KGAS 
Ofisas 11719 Miehigan Ave. 

.va; 

PRIPARODYMAS 
LIETUVIAMS. 

Ponas Joseph J. Elias, bankie-
riLis, buvęs pavieto komisijonierius 
ir pirnuiiinkas Lietuvių Kepubli-
kos Lygos, pranešė, kad jis rems 
Itobert M. Sweilzer, kuris yra De
mokratiškas kandidatas ant Chica-
gos Majoro. Fonas Eljas keturi 
metai atgalios buvo vienas iš pir
mųjų rėmėjų kuomet Thompsonas 
statė savo kandidatūrą aut Majo^ 
ro. Išrinktas majoru jis tapo pa
skirtas nariu Board of Loeal Im-
provemeuts. Ištikrųjų neėmė Po
nui Elias ilgai pasitenkinti su 
Thompsono administracija, ir jis 
pridavė savo rezignacija. 

Po primaries Ponas Elias kaipo 
geras patrijotas pasakė, kad jis ne
gali remti Thompsono. Jis pradėjo 
dirbti del Svveitzer ir visi jo drau
gai taip pat remia Poną Sweitzer. 

• - (Apg.) 

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

Reikalaukite katalogo, kurį Išsiun
č iame dykai. 

6E0R6I \ VITAK MUSIC GO. 
1540 W. 471h St., Chicago, III. 

TOR YOUR STOMACti;S_SAttLl 

Pranešame plačiai katalikų 
visuomenei kad 25 d. Lapkri
čio įgaliojome p. A. Petkevičių 
atstovauti "Draugo" reikalus. 
Jam pavedame priiminėti pre
numeratas, steigti agentūras, 
pardavinėti šėrus ir knygas ir 
kolektuoti užsilikusias skolas. 

"Draugo" Adm. 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
N1C. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Oof. Clark St. 
Rooin .207, Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 23»u 

*tmmmmmm~~9m'm>m m » » . . » . . . . m į į 

L I E T U V I A I 
kori* įdomaujate aka, skaitykite Ir 
platinkite vienintelį ūkės laikrašti 
"AJCERIKOS ŪKININKĄ". 

Kreipkitės sekančiu adresu: 

AMERIKOS ŪKININKAS 
P. Q. Box 96, 

HART, MIOHIOAN. 

l iesid. 933 !JC. Arrland 1.1:. 
Telefonas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Husas gydytojas ir chirurgus 

Bpecljalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visif ihroniškų ligii 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9 G 'J t 

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

Illllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllli 

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 v isokius blekinius darbus. 

Darbus užirnu visose dalyse Chi-
cagos. Darbą, atl ieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

Litl iuanian R e d Roof ing Co., and 
Sheet metai YVork*, 3106 YY. 24Ui St., 
Tel. Canal 4802. 

m Telefonas 108f 
. : • : 

BUICK TAXI'S 
Automobiliai ^samdomi del 

VestuvhjĮ, Krikšt>iio, Laidotuvių ir 
del Kitokiu pareikalavimų. 

Wm. TOBODA ir 
TONY SREBALIUS 

Savi niekai 
S io B. l l t £ St.. CJuoaeo Heig|jt^ III. 

JAdynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
t 2 po pietų — ti:30 iki 3:30 vakare. 
| Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

člMIolH HTVfM 
2 vartotos Singer pateh mašinos, ge
riausiam stovyj, v iena Finisher ma
šina, Jacks ir kiti įrankiai turi būti 
parduoti tuojaus už prieinamą kai
ną. Tu o jaus atsišaukite. Mes turima 
pilną eilę visokios čeverykams skuroa. 

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

Chicago, Illinois. 
Telefonas Y a i d s 3404. 

Į . į . . . . . . . ^ 

Mokykis Kirpimo ir Des,igning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistemo ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų i trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo desįgning ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ka patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų siu-
vuuob skyriuose. 

• « • — r 
Jųs esate užkvieeįami aplankyti ir 

pamatyti mūsų mokyklą bile laiku 
dieną ir vakarais ir gauti specijaliS-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagsl Jūsų mie-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bt-
le madų knygos. 

MASTER DESĮGNING SCHOOL 
J. F . Rasnicka, Perdėtinis 

118 N. La Salle gat.. prieš Cjty Rajl 
Atsisaukit ant 4 to augate 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. NUBAUSTAS SVETIMOTE-

TT *^«* A-—l—ir 0.7 A I RIAUNINKAS. 
Ketvirtadienis, Kovas 27 d., 

Jonas Damaskietis . Kupertas . 
Penktadienis , Kovas 28 d., 

J o n a s K a pi s t tona s. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ JU 
BTLIERINĘ KRAU 

TUVĘ. 

Merginai įsakyta važiuoti 
namo. 

Paėmė $3,000 vertės visokiu 
daiktu. 

William Henry Jo rdan su
manė paprakt i knot i soči jai iz-
iną, kurp šiandie yra madoje. 
J i s vra vedės. Tad pametė sa-
v o moterį ir apsigyveno su 
mergina Andrienno Cunniff, 
kaipo vyras su pačia. 

Pamesta moteris abudu su
areštavo. Moraliam teisme tei
sėjas Jordaną nubaudė vio-
neriems metams kalėjimo, gi 
merginai liepė važiuoti namo 
į \Ficliignn valstiją, ir papa
sakoti savo motinai visa alsi-

4-

tikima. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

\ 

ŠEIMININKĖS BOYKOTUO 
JA SVIESTA. 

Yakare keturi plėšikai ur-
puolė Xew York Loan bank ir 
jubilierine krautuvę po nume
r iu 756 So. State gat. Prisi
krovė kišenius deimentiniu 
žiedu, laikrodėliu ir kitokiu 
brangesniu daiktu ir išdūmė. 
Nuostoliai apskaitomi ligi 

Krautuvės savininko Char
les Hernrieh tuo metu nebuvo 
namie. Plėšikai a t rado krau
tuvėje tik jo moterį, M'rs. 
Hernr ieh, ir Samuelį Bloom, 
747 No. Clark gat. 

Pas taras is mėgino pajuo
kuoti su plėšikais, Už tai bu
vo pašautas . Krautuvininko 
moterei nieko nedaryta, nes ta 
ramiai užsilaikė. 

Plėšikai pareikalavo dar a-
t idaryt i geležinę spintą. Bet 
moteris atsakė, jog jinai ne
žinanti kaij), nes vyras užda
ras ir a t idarąs spinta. 

4- 4. I C 

Taip ir paliko. Plėšikai iš 
dūmė. Tuo tarpu spintos du
rys buvo tik pr idarytos. Te
nai buvo pinigu ir daugelis 
brangiu daiktu. 

Plėšikams išsikrausčius tuo-
jaus parėjo pats krautuvinin
kas . Šis tiesiog pašėlo prieš 
policiją ir visą politiką. 

J i s sakė, jog pirm aštuo
nerių metu jo kiautu ve už-
puolė vienas plėšikas. Nuo to 
j is atėmė revolverį ir plėšiką 
padavė policijai. 

K as gi i šė jo ? M un i e i j m I i > 
teismas plėšiką nubaudė ^ n J H A M M O N D E S T R E I K U O J A 

Ketvergo vakare, 7:30 va
landą, Dievo Apveiz-
dos bažnyčioje prasidės 
Misijos, kurias suteiks (ierb. 
Tėvai Marijonai, Kun. Prof. 
P. Bučys ir Kinu V. Kuli
kauskas. Rytais ir vakarais 
lietuviai-katalikai turės progą 
išklansvti jų išganingu ir iš-
kalbingvf pamokslu.. 

Misijos užsibaigs 40-tu va-
landų atlaidais, kurie įvyks 
15, 7 ir S d. balandžio. 

Rep. 

+y*- • » f ; <m 
II ' "iMitiji 

Ketvirtadienis, Kovas 27,1919 
mm **** SS =*r 

kueius. 

L. VYČIŲ CpiCAGOS APS 
KRIČIO CHORO NARIŲ 

DOMAI. 

AVaukegano šeimininkės pas
kelbė boykotą sviestui, kurio 
svarui kaina staiga pakilo 
nuo fiO centu ligi 7o centu. 

Krautuvininkai tvir t ina, 
kad sviesto kainos pakilimui 
jie nemato priežasties. 

Nežinia kur pražuvo tos vi
sos komisijos ir komisijėlės, 
kurios pirmiau taip garsiai šu
kavo prieš maisto brangenvbe 
ir žadėjo kaltininkus patrauk
ti atsakomvbėn. 

L. Vyčiu Chicagos Apskri
ejo choro paskutinis praktikas 
prieš koncertą atsibus kovo 28 
dieną. J 

Visi dainininkai malonėkit 
suvažiuoti. NVatsi lankiusieji 
bus praleisti programe. Atsi
lankiusieji gaus įžangos tikie-
ius 

Choro Valdyba. 

IŠ NORTH SIDES. 

PASVEIKSTA Iš MIEGA 
MOSIOS LIGOS. 

Almond Pellen, 1S metu 
vaikinas iš llickorv, III., ana 

• 4. 

diena atsigavo po 7 savaičių 
*. » ^ I 4 

miegamosios ligos. 
(lydytojai tvirt ina, kad jis 

sveikstąs. 
4> 

Vaikinas pasakoja, jog visu 
tos ligos metu jis viską ma-
tęs ir girdėjęs, kas veikėsi apr 
link ji . I»ct neturėjęs pajėgu 
pasikrutinti ir prabilti . 

pabauda ir paliuosavo. Tad be" 
p ig čia plėšikams piktada-
riauti. 

Sakėsi, jog suimtą plėšiką 
verčiau pakloti ant vietos, 
ka ip paduoti jį policijai. I r 
šiuo kar tu jis butu ta ip pada
ręs, jei butu buvęs namie. 

SENIS SUTAUŠKINO DU 
UŽPUOLIKU. 

1,000 DARBININKŲ. 

Atkeliavo vyriausybės tarpi 
ninkas. 

L. I). S. 20 ir o7 kuopos 
rengia gražu perstatymą su-
batoj, kovo *L>9, L. Vyčiu 36 
kuopos iš Brighton Parko ar-
tistės-mėgėjos pers ta tys De-
s«'»izano Mergele. 

' * 4, 

Nortbsidiečiai paremia vi
sus vakarus. Tikimės, kad ir 
šitą parems. Vakaras bus 
gražus, nes Brighton Parko 
vvčiai perstatvs gražia drama, 
kokios dar N'orth Sidėj nie
kas nematė. Taigi, lai nei vie
na- nepalieka namie, o visi 
atsilanko, (ialinio užtikrinti, 
kad visi Ims užganėdinti. 

A. N. 

ten atgaunu jiegas, 
ten mano širdis atsitaiso". 

Štai kovo 19 d., Šv. Juoza
po dienoje, buvo parengęs vai
kučiams iškilmę. Iš ryto vi
si vaikučiai, katrie tarnauja 
prie šv. mišių, arba ministrant 
tai , kurių yra apie 30, visi tar
navo prie šv. mišių, laikomų 
ant tos pačios intencijos ir 
priėmė S v. Komuniją. 

Vakaro hnvo parengta va
karienė. Motinos nesulaukda
mos pareinant vaikučių iš mo
kyklos ant G vai. vakare, eina 
ieškoti, manydamos, kad gal 
ant gatvės kokia nelaimė atsi
tiko. Nueina į mokyklą ir 
nenori tikėti savo akims. Iš
taisyta puikiausia vakarienė. 
Stalai nukraut i įvairiais ska
niais valgiais. Visas papuoši
mas — tai seserų - mokvtoiu 
buvo darbas. Gi vaikučiai bu
vo vaišinami, tarsi , kokie sve
čiai. Ar tai ne geraširdingu-
mas mūsų klebono? O vai
kučiams didžiausias džiaugs
mas. Visai nesenai mūsų kle
bonas irgi buvo vaikučiams 
tokią puotą surengęs, tai bu
vo kovo 9 d., kada vaikučiai 
ėjo prie pirmos Sv. Komuni
jos. Matyt, kad ne visi vai
kučiai buvo priėję prie pirmos 
Av. Komunijos kovo 9 d., kad 
surengė antrą sykį tokią iš
kilme. 

4 

Tegul bus didžiausia garbė 
mūsų m vi imam klebonui, ku-

4 * 7 

ris ta ip rūpinasi mažais vai
kučiais. Bridgeport iečiai yra 
dėkingi ir linksmus. Ilgiausiu 
metų gerb. klebonui darbuo-
ties mūsų kolonijoj. 

Motina. 

t KONCERTAS! 
R e n g i a m a s 

A. L. R. K. LABDARYBĖS SĄJUNGAI 
J Ned. Kovo 30 L 1919 m. | ŠV. JURGIO PAR. SVETAINĖJ 

3 2 - r o PI . Ir A u b u r n A v e . 

PROGRAMA IŠPILDYS LI-TUVOS VYČIŲ APSKRIČIO CHORAS PO 
VADOVYSTE p. A. POCIAUS. I g T * ^ ^ 

Bus sugiedota puikiausi muzikos šmoteliai. Taigi visi kurie atjaučia-
te našlaičiams ir kurie mylite muzika neužmirškite atsilankyti. 

T IE K U R I E J A U T U R I T E T 1 K I E T U S SU TAIS%PAČTAT$ GALĖ
SITE INETTI Į SVETAINĘ. 

Nuošii'džiai kviečia RENGIMO KOMISIJA. 

BS^ 
į 
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rusiems posmertinė išmokama 
kuogreičiausiai. Patartina, kad 
kožnas vienas prigulėtu prie 
šitos draugijos. Susirinki
mai atsibuna paskutiniais ne-
dėldieniais kožno mėnesio, 
Dievo Apveizdos parapijos 
mokykloj, 2-ram kambaryj, 
prie 18-tos ir Union Ave., 2 
vai. po pietų. 

Draugijos narys. 

» • 

PUIKUS VAKARAS 
rengiamas 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

PRANEŠIMAS. 
IŠ TOWN OF LAKE. 

A. L. ]?. K. Moterių Sąjungos 21 
kuopa laikys savo mėnesinį susi-
rinkimą kove 28 d., 7:30 vai.. 
Švento Kryžiaus bažnytinėje sve
tainėje. Visos narės širdingai yra 
kviečiamas skaitlingai atsilankyti. 
Tain-gi yra kviečiamos ir tos, ku
rios norėtų prisirašyti prie Mo
terių Sajanuos. 

Rait. M. MikSaitė. 

Iš BRIDGEPORTO. 

Standard 
Įstaigose! 

Auroroj gyvena 9(5 metų 
Edvvard Art Ii p. Ana dieną 
kasžin už ką jj užpuolė T)omi-
nikas č'apilonis, 30 metų, ir 
J o h n Pleikus, .'12 m. 

Senis abudu parbloškė, ap
spardė ir pavedė policijai. A 
būdu suareštuoti už užpuoli
mą. 

PAŠAUTAS SALIUNI 
NINKAS. 

Micbael Janewski pašovė 
saliunininką Joseph Smerzak 
ir jo brolį Micbael saliune po 
num. 2234 VYest 18 gat. 

Jane\vski padūko, kuomet 
salinnininkas išmetė ji laukan 
iš saliuno. 

J i s suareštuotas. 

PAKLIUVO J A U N A S 
PLĖŠIKAS. 

Policija sugavo jauną, 1!) 
metų, plėšiką galvažudį VVil-
liam Fisher. J i s jau kelis kar
tus yra buvęs pasitaisymo j -
staigoje. 

Policija tvirt ina, jog Fisher 
nuo 12 metų amžiaus pradėjo 
piktadariauti. 

Ir toksai nedorėlis buvo 
laikomas laisvėje? 

TIammondo, I m 
Steel Car AVork 
streikuoja 60() darbininku. I)«»l 
anų turi bedarbiauti apie 400 
kitu darbininku. 

Atvažiavo iš darbo departa
mento atstovas Walsh. J i s mė
gins sutaikinti darbininkus su 
darbdaviais . 

Nežinau ar turi kokia para
pija toki geros širdies klebo-
uą, kaip mūsų gerb. klebonas, 
i un. M. Krušas, kuris ypač 

TRYS POLICMONAI TRAU
KIAMI ATSAKOMY

BĖN. 

Svaigalai ir tvėl tris polic-
monus gali nubausti . Tie po-
liemonai y ra : detektivas ser 
žantas James P. Muleabv, ser-
zantas James M. Vail ir pap
rastas poliemonas Bernard 
Byrnes. 

Visi jie pašaukiami civilės 
tarnybos komisijos teisman. 

Pirmasis buvo a t ras tas mie
gantis vienam sabnne. Saliu-
nininko moteris nuo miegančio 
detektivo buvo paėmusi revol
verį ir su šituo pašovusi savo 
v vra. 

Pastaruoju du t raukiamu at
sakomybėn už girtavimą. 

Tai ką daro svaigalai. Nuo 
jų neapsaugoti nei policmo-
nai, kurie, rodos, kaipo visuo
menės sargai, neturėtų niek,) 
bendra su svaigalais. 

li.ri labai dideli prisirišima 
pri.» niokvklos vaikučiu. A-
not jo paties žodžių: **Kada 
esu susirūpinės, nuliiules ar-

ftioje kolonijoj yra nemažai 
visokios rūšies pašelpinių 
draugijų, l^v. .Jono Evangelisto 
draugija nors yra jauniausia 
šioje kolonijoj, bet savo vei
kimu kitoms duoda pavyz
džius. 

Kovo 23 d. minėta draugija 
laike pirmųjų šv. mišių atliko 
Velykinę išpažintį ir priėjo 
prie Sv.' Komunijos beveik 
visi nariai , išskiriant tuos, 
katr ie toli gyvena, ir kurie 
truputį susivėlino. Gražu bu
tų, kad ir visos kitos pasektų 
pavyzdį šios draugijos. 

Minėta Šv. Jono Evangelis
to draugija gana puikiai*gy
vuoja. I r valdyba gera ir 
tvarką visakame pavyzdinga 

TĖVAS GIRIA. 

Lietuvos Vyčių 13 Kuopos 
Stato scrnnj 

"GYVIEJI NABAANINKAJ" . 

Ned., Kovo 30d., 1919 
SCHOOL I I A L L S V E T A I N Ė J , 

48tos ir l lonore (latviu. 

Publikai reikalaujant- statoma, ši komedija yra vie
na iš gražiausių taigi nei vienas nepraleiskite šios pro
gos ii- atsilankvkite. 

Nuoširdžiai kviečia 
VYČIU 13 K U O P A . 
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ba nuvargęs, tai kuogreičiau
siai bėgn i mokyklą pas v a i - ' i r sergantiems pašelpa ir mi-

. Continental viešbutvi misi-
nuodijo kareivis James James 
O'Connor iš New Yorko. 

Buvo smaugiamas džiovos. 
Keliavo į ligoninę mieste 
Denver, Coloradoje. 

SWE1TZER ANT MAJORO 
Paskutiniai atsitikimai Europoj patarnauja priparodymui 

tikro laimėjimo kitam P ta rn inke Demokratams, kurių kandi
datas yra Robert M. S\veitzer ant Majoro. 

Padrąsinti pastovumu Pepublikoniškų Senatorių Suvie
nytų Valstijų kurie priešinasi Tautų byga i , Bolševikai Hunga-
rijoj ii- Rusijoj jau paskelbė karę ant tų žmonių, kurie per 
vargus ir karę buvo atgavę laisvę. Žinoma Bolševikų viena 
viltis yra, kad Suvienytos Valstijos ir Alijantai nesikištų į 
darinis. Nes jie t ikrai žino, kad jeigu Suvienytos Valstijos 
įsikiš, kad jų plianai jau sunaikinti . 

Užtat jie pasitiki Tlepublikonais, kurie griežtai yra prie
šingi Tautų Lygai. Chicago Tribūne remia Maclay Uoyne, o 
jis su jų nuomone pilnai sutinka, tas tai suprantamas dalykas. 
Majoras Thompsonas yra pasakęs, kad jį būtinai turi išrinkti 
antru kartu, kadangi visi turi remti Republikonišką Senatą 
kuris priešingas Tautų Lygai. 

Balsas už Tbompson ar*" Hoyne bus balsas prieš Tautų 
Lygą, gi tuo pačiu sykiu padrąsins daugiau Bolševikus terio-
ti Lietuvą,, Lenkiją, Cbeko-Slovakiją ir ki tas mažesnes tautas 
kurios gavo savo laisvę per šia kare. 

Cliicaga negali prisidėti prie padidinimo bolševikų, bet 
turi remti Prezidentą Wilsoną kuris y ra užtikrinęs laisvę vi-
sonis mažoms tautoms. Tas galima t iktai atsiekti balsuojant 
už Robert M. Sweitzer, kaipo žmogų tos pačios partijos, ir 
parodyti , kad Cbicaga, antrasis didelis miestas Amerikoje pil
nai stovi už Wilsoną ir jo idealus. • . 

BALSUOKITE IR ATSIMINKITE 

Kad balsas už Thompson ar Hoyne yra balsas prieš Tautų 
Lygą. Kad bafšas už Thompson a r Hoyne y ra balsas prieš 
laisvą Lietuvą. Kad balsas už Robert M. Sweitzer yra balsas 
už Tautų Lygą. ir gvarancija del laisvos Lietuvos. 

" M a n o tėvas vartojo jį ir ta
po pa I'mosuotas nuo ligos. J i s 
giria l aba i . " Taip rašo M r. 
Matt Molek iš Silverbo\v, Mon
tana, gruodžio 26, 1918. Tas 
reiškia, kad Tr iner ' s American 
Klixir of Billor VYine v i a ge-
riausias vaistas del visokiu vi-
dūrinių ligų, kai]) tai nežleb-
čiojimo, galvos skaudėjimo, 
nerviškumo ir silpnumo. įGeri 
vaistai vra visuomet reikalau-
jam i, neatsižvelgiant į tai, kad 
tak 'a i ant jų nežmoniškai pa
kilo, visgi Tr iner ' s American 
Elixir ir Tr iner ' s Angelica^ 
Bitter Tonikas, t iktai biskutį 
pakilo. Biskutį augštesnė kai
na tai t iktai užlaikymas tos 
pačios geros rūšies. Tr iner ' s 
Linimentas yra žinomas visur 
kaipo pasitikimas vaistas nuo 
rumatizmo, neuralgijos, išsisu
kimo ir 11. Kiti Tr iner ' s vais
tai yra parduodami už tą pa
čią kainą ką ir pirmiau. Jo
seph Triner Company, 1333-
1343 So. Ashland Ave., Chi
cago, 111. (Adv.) . 

Pavasario Kraustimosi 
laikas tuojaus bus čia 

Pavasaris atneša daug: permainų kaipo biz
nyje lai p pal ir rezidencijos vietose. Tele
fono vartotojai turėtų mums pranešti prieš 
laiką jeijm jie mano kraustytis tarpe 

Balandžio 15-tai ir Gegužio 15-tai 
arba mažiausia 

* 

Trisdešimts Dienų 
Šaukite Commercial Department 

Official 100 
(Dykai) 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

K f f 

niOŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE RHICAGOJE 

PHARLIOUBEN KONCBRT1NA 1 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE./ CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 
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