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METAI-VOL. IV. No. 75 

Tautų Sąjungos draftas V i ln ius Veikiai Bus A t i m t a 
pagamintas 

Rusijoje yra 369,465 tal
kininkų kareiviai 

NEIŠKLAUSOMI JAPONU PRANCŪZIJA SU ITALIJA 
REIKALAVIMAI. PATVARKYS UNGARIJĄ. 

- * t 

BOLŠEVIKŲ ATSILIEPI
MAS KOVOTI PRIEŠ 

KAPITALISTUS. 

J 
Jų amendmentas tautų sąjun- I Balkanus siunčiamas prancu-

goje nepriimtas. zų gen. Mangin. 

Paryžius, kovo 28. Tautu 
sąjungos komisija su prezi-
th'iitu \Vilsonu užvakar tarėsi 
per tri> valandas ir pabalinus 
apdirbo visa sąjungos sutar t i . 

Sutartyje nepadėta jokiu a-

Paryžius, kovo 28. Paga
linus nutar ta , kad Prancūzijai 
ir Italijai tenka pravesti tvar
ką r avarijoje, kur pakilo bol
ševikizmas. 

Tuo tikslu ten bus pasiusta 

Visas pasaulis kurstomas pa
kelti revoliuciją. 

Paryžius, kovo 28. — Č*ia 
gauta rusu bolševikų sovietų 
atsiliepimas į viso pasaulio m*?* kuriame serbai kaltinami 

ČERNOGORAI APKALTINA ! PASIGIRIA PASAULIUI 
SERBUS. 

Į-

Reikalauja juos nubausti už 
atliktas piktadarybes. 

r 
Paryžius,} kovo 21).—CVrno-

gorijos vaUlžia taikos konfe
rencijai indavė memorandu-

darbininkus —•• įkurti tarptau
tine komunistu valdžia visam 
pasaulyj. 

Atsiliepimas datuotas Mas
kvoje sausio 24 dieną. 

Po antgalviu "Tiks la i ir 
Taktikos** atsiliepime sako
ma: 

už netcisota įsiveržima ton 
šalin ir už gyventoji] žudy
mų, kankinimą ir badu ma
rinimą. 

Toliaus memorandume sa
koma, kad serbai černogorus 
su prievarta ėmę savon anni-
jon, konfiskavę arba naikinę 

UNGARIJOS BOLŠE 
VIKAI. 

Girdi, perversmės įvykusios 
be jokio kraujo pralie

jimo. 

privatines nuosavybes; sunai-
"Kapi ta l i s t inė sistema su- kine istorinius paminklus, pa-

memlmentu. Neišklausvta net skaitlinga kariuomenė, j ten 
ir japonu reikalavimą? 
rasiu Ivuvbe. 

a p re siunčiamas pasižymėjęs šioje 
karėje prancūzų generolas 
Mangin. .lis veiks ten kaip 

DAUGIAU 12,000 AMERIKO- 1;™* "iigaru, taip rusu bolše-

NIŠKŲ KAREIVIŲ 
YRA RUSIJOJE. 

Taika dar negalima, sako 
Pichon. 

v v . Paryžius, kova . ,^ . 
Prancūzijos užsieniu reikalu 
ministeris Piclion kalbėdamas 
parlamente pažymėjo, jog Ar 
rbanueisko ir Siberijos fron
tuose yra .ll>9,4(ir> talkininku 
kareiviai. Tan skaitliun inei-
na ir amerikoniški kareiviai. 

J o paduotos skaitlinės yra i 
tokio.-: 

Archangelsko frontas: anglu 
KUOM; amerikonų 4,920; pran
cūzu 2,34o; italu 1.340; serbu 
1.200; rusų 11.770. 

Siberijos frontas: anglu 
U>00; kanadu 4,000; Suv. Val
stijų 7,500; prancūzų 7,600; 
italų 2,000; serbų 4,000; rusu 
2 HM MM): lenku 12,000; rumunu 
4,000; japonu 27,000; ėekų-slo-
vakų 55,000. 

Kituose frontuose. 

Visuose rytiniuose frontuo-
se sulig Picliono, esama 850,-
000 kareivių. 

Ir t a ip : prancūzų 140,000; 
rusų 190,000; anglų 140,000; 
italų 40,000; serbu 140,000; 
graikų 200,000. 
- Rvtu frontai, turbūt , skaito-

mi: Balkanai, Mažoji Azija ir 
P k ra i na. 

Taika dar negalima. 

Taika dar negalima šiandie, 
pažymėjo Piclion, kuomet Eu
ropai grūmoja bolševikai, ku
rių tarpe yra daugelis buvu
sių vokiečių oficierų. 

Picbono kalbų dažnai per
t raukė parlamento opozicija. 
Gelerijose buvo daugelis ka
reivių. Tie protestavo prieš 
socijalistus. 

Cairo, kovo 28. — Čio
nai atkeliavo anglų gen. Allen-
by — malšinti sukilimus Egip
te. 

vikus. 

Organizuoja naują armiją. 
l 'ngarijos bolševikai nepasi

tiki dabart ine ungarų armija. 
Tad pradėjo oragnizuoti nuo-
savia, bolševikiška, kuri va-
(tiUsfs revohucijme raudonoji 
armija, kuri turės visas rei
kalingas bolševikiškas žymes. 

Armiją kontroliuos pati bol-
Šc\ ikiska valdžia, ski ldama 
jai nuosavuosius vadus. 

Kareiviai bus brangiai ap-
! mokami, po 450 kroną kiekvie
nas kas mėnesis. Be to, val
džia juos aprūpins maistu ir 
visokiais patogumais. 

Bolševikai pinigų nesigaili. 
Xes bile turi tam tikros pope-
ros savo pinigus spauzdinti. 
Su pinigais Pugarijoje, kaip 
šiandie Rusijoje, kur **bu-
m a š k ų " yra kaip šieno. Tik 
vargas, kad tos " b u m a š k o s " 
nevertos nei menkiausio po
pe rga l i o. 

Prancūzo patarimai. 

Prancūzams šiandie dau
giausia rupi Lenkijos rubežių 
praplatinimas ir tos šalies a-
teitis. Tad prancūzai daugiau
sia ir imasi už lenkus. 

Kad apsaugoti Lenkijos li
kimą, vienas prancūzas karės 
kri t ikas pataria talkininkams 
skaitlingą armiją pasiųsti Len
kijon tiesiog per Vokietiją. 

Sako, tas galima lengvai pa
daryt i . Xes maršalo Focho 
kardas dar neaprudijes! 

' • i -

Londonas, kovo 29.— Apie 
stovi l 'ngaii joje patys bolše
vikai praneša bevieliu tele-
grafu, kad Budapešte ir vi
soj šalyj viešpataujanti ra
mybė ir kuogeriausia tvarka. 
Girdi, revoliucija ivvkusi be 
kraujo praliejimo. Nei vienas 
žmogus neužmuštas, nei su
žeistas. 

Maisto stovis, sostinėj ir 
visoj šalyj patenkintinas. 
Krautuvės ir turgavietės ati 
darytos ir žmonės apsirūpina 
maistu. Bolševiku valdžia ka-

Anglija duoda pagelb 
Lietuvai 

BOLŠEVIKAMS ARTINASI GALAS LIETUVOJE. 

trupėjo visame pasaulyje. Ta- naikinę ėernogoru pinigų apy-
tai proletarijatas, kuriu inei- vartą ir viliugingai panaudoję 
na darbininkų klesės ir, kai i baltąja vėliava. 
kuriuose atsitkiniuose, bedi- Serbai jn(-,į() Cernogorijon rės stovio paskelbimu 
nesni valstiečiai, tegu pagro-; j)rį(»£ gvventoju norą ir uzur- ! draudžiusi žmonių gyvastis ir 
bia valdžia, Įsteigia visur so- p a V o šąli. 
vietas, paskelbia diktatorvste, rr . 
eksproprijuoja kapitalą, su
varžo privatinės nuosavybės 
teises, susocijalizuoja bankas, 
industrija, kasyklas ir žein-

( " D r a u g u i " telegrama). 
WASHINGTON, kovo 29.—Iš Paryžiaus gauta tokia ks 

blegrama: 
LIETUVA GAVO PAGELBĄ I š ANGLIJOS. VILNIUJ 

VEIKIAI BUS MŪSŲ RANKOSE. LIETUVIŲ KARIUI 
MENĖ KOVOJA SU DIDELIU ENTUZIJAZMU. 

Bielskis. 

Rusų bolševikai prašo 
pripažinimo 

(Vrnogorijos valdžia 
reikalauja Serbiją nubausti , 
nes ji ir šiandie veikia prieš 
talkininku norą. 

dirbvste ir sumonopolizuoja į 
visus didesniuosius reikalus, i 
Paira liaus vidurinė žmonių 
klesa ir jų agentai tegu bus 
pilnai nuginkluoti ir visam j B o l š e v i k i z m a s yra lygus preri-

PATARIA ORGANIZUOTI 
LAISVAN0RIUS PRIEŠ 

BOLŠEVIKUS 

privatiniu nuosavybių nepa-
liečiamybę neapribotam lai
kui. 

Bolševiku valdžia pirmiau-i 
*. i , , . 

sia pasirūpinusi pravesti civi- j T o k g g a n d a s p ^ ^ y ^ pary. 

LENINAS SU TR0CKIU 
PRAŠO PRIPAŽINTI 

JŲ VALDŽIĄ. 

TALKININKAI MAŽINA 
ATLYGINIMUS. 

— Londonas, kovo 28. — Du 
anglų orlaiviu mėgins per At-
lantiką sklist i *^ef?užės m«'Ti. 

PASKELBTA KARĖ SER
BIJAI. 

Londonas, kovo 28. — (Jauta 
žinių, jog l 'ngarijos bolševi
kiška valdžia paskelbusi kare 
Serbijai. Per Serbiją norima 
susijungti su rusų bolševikais. 

Prancūzai susikirto su un
garų kariuomene vienoj vietoj. 

Užginamos žinios buk buvęs 
l 'ngari jos prezidentas Karolyi 
butų nužudytas, taippat buk 
Čekų-slovakų prezidentas Ma-
saryk butų rezignavęs. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-

proletarijatui be jokios isim 
ties tegu bus duoti ginklai. 
Visų tautų proletarijatas tegu 
susivienija ir pakelia ginkluo
tą kovą prieš kapital is tus. ' 

'Poliaus išvardinamos visose 
šalyse politiškos partijos, ku
rios yra prielankios bolševi
kams. 

Amerikos išvardinama soci-
jalistu darbininkų parti ja, so-
cijalistų partijos kairysis spar
nas. Tan sparnan ineina so
či jaiistų propagandos sąjunga, 
industrijalistai ir tarptaut inė 
industrijai istų unija. 

liūs šliubus poroms ir pada
ryti lygybę tarpe šliubiniii ir 
nešliubiniu vaiku. Bolševikai 

K t, 

nusijaučia, kad jiems viešpa-1 
taujant smarkiai padidės j 
skaitlius nešliubiniu vaiku. 
Tad iškalno tiems vaikams 
apdraudžiamos teisės. 

Paskui bolševikai sutvarkę 
savaip piniginius reikalus ir 

zmje. 

Paryžius, kovo 29— Laik 

Vokiečiai stovi už 10 mili
jardų. 

jų gaisrui. 

Washington, kovo 28.—Se
natorius Khig iš l ' tali yra tos 
nuomonės, jog šiandie negali
ma ramiai žiūrėti i bolševikiz-

j mo siautimą Europoje. 
i J o nuomone, Suv. Valstijų ] | y i v i e t e n ž <- .m e s k i t a s laikina. 
\vvriausvbė tuojaus turėtu su-

" * . . . • > 

loriranizuoti iš kokiu 500,000 

STUDIJUOJA KARĖS 
PRIEŽASTĮ. 

Copenhagen, kovo 28. — Iš 
VVeimaro pranešama,jog trum
pu laiku vokiečiai įsteigsią 
valstybini tribunalą apie šios 
karės pakėlimo priežastis ir 
visą karės bėgi. 

vyru laisvanoriu armija ir aną 
pastatyti j>rieš bolševikus. Ta 
armija kaip bematai prigesin
tų visur pakilusi gaisrą Nes 
bolševikizmą reikia palyginti 
prerijų gaisrui. 

Tik visas vargas tame, sakė 
senatorius, kad mūsų preziden
tas ir Lloyd George nežino, 
kaip reik kovoti prieš tą pre
rijų gaisrą. 

Kitaip, anot senatoriaus, 
bolševikizmas veikiai įsigalės 
tokioj Ispanijoj . (Ji iš ten 
persikels Portugalijon ir pa
gal raus Prancuzijon. 

šonas nuo Lenino ir 
gavęs prašymą pripažinti bol
ševiku valdžią Busi joje. 

Hutin pažymi, kad jei tas 
ant galo apdraudę gyvastis Į m i t ų t i e s a < t a i v a r<,j a į p r e z į . 
visiems svetimšaliams. dentas VVilsonas prielankiai 

atsineštu i ta bolševiku pra'šv-
C C c c I • 

Din. 

Paryžius, kovo 29.— Talki 
, ninku atstovai po visų apskaį 

raštyj Kebo de Paris Marcei . t v m u l l u s p m i ( 1 ( % j ( )R V o k i ( 

Hutui rašo, jog ė.a pasklydes į f j j a t u H ( h l ( ) t i j i e m f | a t l r f ^ 
gandas, buk prezidentas Wil- m o o() m i l i j a n l l l aolierim Bet 

! matyt, ta suma paskiau ir da| 
pasirodys perdidelė. Xes kas ij 
to, jei Vokietija nepajėgi 

frockio 

Sako, jog prezidento Karo-
i vietą už 

prezidentas. 

kadir norėdama didelės si 
mos atlyginti. 

SUFRAGIEČIŲ SUVAŽIA 
VIMAS. 

PASKELBTA STREIKAS 
ANT AUSTRIJOS GE

LEŽINKELIŲ. 

St. Louis, Mo., kovo 29. — 
čionai įvyko National Ame
rican VVomen Suffrage Ass'n 
suvažiavimas. Išreikšta labai 
didelis džiaugsmas, kuomet 
gauta žinia iš Paryžiaus, kad 
Tautų Sąjungos drafte pri
pažinta moterims lygios tei
sės. 

Moterys už tą labai dėkin
gos prezidentui Wilsonui, 
kurs tuo rVTkalu daugiausiai 
pasidarbavęs. 

Visoj šalyj suparaližiuota ko
munikacija. 

- . . . v , » : - :«••.<';•••:;• ' ; . 
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Senelis nig«ris ties Pinehurst, North Carolina valstijoj. Jis yra vadinamas "Unclc 

Vienna, kovo 29.—Austrijo
je paskelbta streikas ant visų 
geležinkelių. Streiko priežastis 
išdalies gauti didesnes algas ir 
išdalies išreikšti prielankumą 
l 'ngari jos revoliucijai. 

Čionai* prisibijoma, kad dar
bininkai neimtų steigti sovie
tų. Nes tuomet Imtų aišku, 
kad bolševikizmas ima viršų. 

Stovis pasibaisėtinas. Nes 
sostinę gali paliesti badas. 

BOLŠEVIKAI SUPLIEKTI 
ŠIAURINĖJ RUSIJOJ. 

Mušiu lauke jie paliko dau
giau 100 negyvėlių. 

MO Ž E N K L E L I U S (W.S .S . ) . J o e " . Vaikai jį myli , lanko jo namus. Nes jis j iems pasakoja indomias pasakas. 

Archangelskas, kovo 29. — 
Aną dieną rusi] kariuomenės 
štabas paskelbė, kad po ilgo 
veikimo ir laukimo pagaliaus 
šiaurinė rusu kariuomenė su-
sijungė su Siberijos rusų ka
riuomene. Susijungimas įvy
ko kovo 23 dieną Pecbora ap-
skri tvj ties Ust Kozva. 

Pinaga fronte talkininkai 
apsupo ir paėmė sodžių To-
rosba. Po mūšio bolševikai 
pabėgo palikdami mūšio lau
ke daugiau 100 sayo užmuš
tųjų-

Talkininkai neteko tik vie
no kareiviev 

Pirm karės įVokietijos tur] 
t ingumas siela- S0 milijardi 
dolierių. Bet tan skaitliun ii 
ėjo ir kolionijos ir Alzasas si 
Lorraine. Po karės Vokietij< 
netenka nei tų, nei kitų. Ta< 
ir jos tur t ingumas žymiai sul 
mažėja. 

Prancūzijos turtingumai 
siekia 40 milijardų dol., Belj 
gijos S milijardai. 

Vokiečiai tvirtina, kad 
jiems jau prisieisią duoti a4 
lyginimus, tai jie galėsią, du< 
ti daugiausia 10 milijardų dol 

J ie tvirtina, kad to talkiĮ 
ninkams pilnai ir užteĵ jtj 
Nes, sako, visa šiaurinė Pfe 
euzija nesunaikinta, gi Brtj 
jos tik maža dalis. 

DAUGIAU PINIGŲ PASK0Į 
LINTA PRANCUZIJiK 

IR GRAIKIJAI. 

Washington, kovo 29.-—Yy] 
riausybė daugiau pinigų pas 
kolino, Prancūzijai $100,000,] 
000 ir Graikijai $3,858. 

Dabar Prancūzija Suv. YsA\ 
stijoms yra skolinga $2,613!, 
477.000. Graikija $43,412,0001 
Visi talkininkai kar tu $9,036\| 
269,000. 

MOTERYS GAVO LYGYBfl 

Paryžius, kovo 29.—Tauti 
Sąjungos sutartyje moterim* 
pripažinta lygios teisės su vy] 
rais. 

AVashington. kovo 29.-
Ligi kovo 19 d. iš šios šalie 
armijos paliuosuota 1,381,( 
kareiviai. 
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"DRAUGAS" 
U T H l A M \ X DAILY F R I E N D 

PabUshed Daily i:vi <i»t Sundays by 
i fRAl 'GAS P U B I J S i l I N G CO., Ine., 
1800 W. 46th St.. Chicago, Illinois. 

TERMS OF SI BSCRIPTION 
3*e Yemr $5.00 
3tx Months $3.00 
IhiirMki> > Ediiioii $2.00 

At NEUS-STASDS 2e A COPY 
Advertising ra tes on ai>plu aiion 

LIETUVIV K A T A U k U DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Einu k.a-ui< ii.j išskjrus nedčldieiiius. 

P K E X l M t R A T O S K.\1XA: 
Įfetams $5.00 
Pusei Metų $3.00 

P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai-
ESMJ skaitosi nuo užsirasymo dienos ne 
nuo Nauju Metu. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas, l'inigai yeriausui siusti išper
iant krasoje a r e.\prese "Muney Order" 
i rba įdedant pinigus j registruotą 
aišką. 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chicago. 

Telefonas MrKinlcy 6114 

Šitas užreiškimas tapo pa
duotas be parašų, bet nėra a-
bejonės, kad jis puikiai susta
tytas . J i s teisingai išreiškia 
visų lietuvių jausmus ir kaip 
saulė aiškiai parodo, jog tie 
jausmai yra teisėti. Kad pran
cūziškas šveicarų laikraštis ta 
užreiškimų talpina, tai ir j is 
j am pri tar ia . Ta ip ir pr i t inka 

Lietuvos ir Ukrai-
nos Sąjunga. 

Šveicarų prancūziškame laik-
aštyjc " Jmpar t i a l Siussi-" 
''Bešalis Šveicaras) , išeinan-
'iaine Lausauuoje X. 9 vasa
rio, 15 d., siu metu, randame 
straipsnį: "Lie tuvių ir l 'krai-
m Šauniuos užreiškimas " . 
Tame užreiškime pa rašy ta : 

Atsižvelgdami į žmoni sku-
mo ir taikos tikslus išreikš
tus Paryžiaus kongrese, o 

^paliečiančius buvusias Kusi-
jos tautas . mes persergimi 
viešąja opinija prieš galin
čius atsirast i bandymus aiš- t 

kinti kongreso akta taip, kad 
išeitu ir/iivnimas mus teisiu, 
mus lai>\«"> ir mus visiškos 
neprigulmybės, kuria mes 
patys apsigarsinome, kuri] 
tapo mums pripažinta, ir! 
kuria mes dabar naudoja
mės. I*. Y\ ilsonas apskelbė, 
kad nei viena tauta negali 
viešpatauti ant kitos, " k a d 
kiekviena turi teisę pati ap
rūpinti savo likimą", t a i g i 
niekas negali norėti užginti 
mums šitas teises ' ir mus 
priversti varu, kad grįžtu
me po jungu Rusijos arba 

kia bešališka šveicarą ( Impar-
tial Suisse) . 

Mes nelabai rūpinamės klau
simu, kokią naudą padarė tas 
užreiškimas Taikos Konferen
cijoje, nes mes neabejojame, 
kad gabi raštininkė gražiai ji 
perrašė ant mašinėlės, o tam-
tikras valdininkas vieną eg
zempliorių to rašto archyvuo
se padėjo po raide L, t a rp 
Lietuvos dokumentų ir laik
raščių iškarpų, kitą-gi egzem
pliorių patalpino po raide l.\ 
t a rp l 'krainos dokumentų ir 
iškarpų iš laikraščių apie ją. 
Tai tiek" užpelnė kraujas maž
daug dviejų milijonu žmonių, 
kuriuos pr imena šitasis dvie
jų tautu užreiškimas. 

Mums rupi mintis išreikšta 
žodžiuose: "Lie tuvos ir lTk-
rainos Sąjunga. ' Jei nebus 
visatinės Tautu Sąjungos, jei 
Lietuva išliks neprigulminga 
kaip dabar yra, tai reikės da-
rvti sąjunga su kuo nors. Me> 
jau rašėme apie. sąjungą su 
Prancūzija, .prancūzai mums 
perša sąjungą su lenkais. (lai 
p t is t i l i įlaiyti sąjunga su šve
dais, kurie buvo bežadą laisva-
noriu kareiviu kovai su bolše-
v i kais. 

Nors sunki buvo vokiečių 
karinė valdžia ant Lietuvos, 
tečiaus netrukdė žmonėms pa-

laikrašėiui, kurio va rdas re iš - įdaryt i r inkimus visoje žemė-

Lietuvos Nepriklausomybes 
pradžia. 

nu i , Į • 

Valstybės Tarybos Darbas, ministerių sąstatą. Ta vadi
nosi Darbo Kabinetas . Nebu
vo žiūrėta kokios kas laikosi 
part i jos, t iktai rūpintasi , a r 
galės dirbti j am pavestą dar
bą. To kabineto pirmininkas 
buvo August inas .Valdemaras. 
Spalio mėnesyje 1918 m. Vo
kietijos valdžia pripažino tą 
kabinetą. Valdemarui išvažia-
vus į užrubežį jo vietą užėmė 
p. M. Sleževičius. 

Valstybės Konferencija. 

Užėjus vokiečių revoliucijai 
Lietuva pasijuto liuosa. Minis
trų kabinetas aiškiai stojo tal
kininkų pusėje. Už tatai vo
kiečiai, pasi t raukdami iš Lie
tuvos, ėmė ką galėjo, o ginklų, 
nepardavė lietuviams nei už 
pinigus, bijodami, kad tie 

pasinaudojo tiek, kad susyk ^ i l l k l i l L nekryptų prieš pačius 
ėmė siulvtis mums i derybas, i v °kieeius. 
Tarvba turėjo darvti su jais Taryba labiausiai ėmė ru-
sutar t is Lietuvos vardu. Bet pintis rengti V. Konferenciją. 
Taryba to dary t nenorėjo ir Ministrai sustatė konstituci-
nedarė. .Ji apsigarsino tiktai i jos projektą, parapijų ir valš-
laikina tėvynės atstovybe ir j vių organizacijos išrinko at-
paaiškino, kad sutar t is su ki-1 stovus. Valstybės Konferencija 
tomis viešpatijoms galės da-! turėjo susirinkti Vilniuje lb' 
rvti tiktai Kuriamasis Lietu j sausio, 1919 m., bet bolševi-
vos Seimas, kurį Taryba keti-j kams besiartinant tapo per-
iio prirengti . (mainyta vieta. 

Tam tikslui Taryba su-1 Ketverge, 1 (J saus. Valstybės 
rengė iškilmę llj vasario, 1918 Konferencija susirinko Kaune, 
m. \v vėl apgarsino Lietuvos j Tas seimas pasivadino Vals-
mprigulmybe, pridėdama p n e j t y b ė s Konferencija. Taip bent 
iškilmingo laisvės akto teisę, U! uuolatai vadina vyriausy-
kad santikius su kaimvnėmis b t ' s organas. Mums neteko pa-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
. 

je. Apie porų šimtų teisėtai 
išrinktų delegatų suvažiavo į 
Vilnių ir išrinko Tarybą. J i 
buvo reikalinga vokiečiams, 
kad A'isos mųs tautos vardu 
padarytų sutart i su Vokietija. 
Bet pati Taryba tikėjo, kad 
jos uždavinys yra rūpintis Lie
tuvos neprigulmybe. 

Tarvbos gyvenime buvo ke-
lėtas įvairybių. P i rmasis jos 
gyvenimo ruožas prasideda 
Ll gruodžio, 1917 m. Tada ta
po paskelbta Lietuvos nepri
klausomybė. Mus nepriklauso
mybės apskelbimu vokiečiai 

LŽ visa* tas saiumras ar tiki tautomis ir valstybėmis nirsta-j ^ kokioje trioboje jis įvy-
uchus pastoviausia sąjunga su 
į k r a u t a . Ki tuomet nit-s su ja 
buvome viena viešpatija ir 
nesusipykom. Tai daug reiš
kia. Mus via bendras reikalas: 
kova su mus žemiu ir žmonių 
lenkinimu. ' 

liet toji 

tvs Kuriamasis Seimas. Ka- iko. Spėjame, kad tat buvo 
daugi tas pridėčkas buvo at-! Kauno miesto tea t re arba, i š 
kreiptas prieš vokiečius, to
dėl visas l(> vasario aktas 
vokiečiu vvriausvbei neimti-
ko. J isai parodė, jog lietuviai 
neapsiimu pripažinti teisėto
mis tu sutarčių, kurias vokie-

imiiiis pasi-sa jungoje v ra ir 
dvi s i lpnybės ."Tarp Lietuvos I<Mai » a l i ! b r u k t i 

'naudodami mųs silpnybe ir dėti 5 vai. po pietų. Nariai ė-

si, Liaudies name, nes, jei ne 
klystame, tik tuose dviejuose 
namuose Kaune yra galerijų 
ir balkonu viduje, kaip tat mi
nėta pranešimuose apie kon
ferenciją. 

Konferencija turėjo prasi-

ir l 'krainos yra Baltgudija, 
kuri labai mažai tegvvuoja 
savo tautos gyvybe ir dar ma
žiau susiorganizavus politiš
kai. Ta mus sąjungos silpnybė 
greitai prašalinama. Ukrainai 
ir Lietuvai padedant Baltgudi-
ja veikiai imtų gyventi pilnu 
tautos ir politikos gyveniniu. 

Daug didesnė yra antroji 
šitos sąjungos kliūtis. Kiek-
vienas greitai suprastu, kad 
Lietuviu ir l krainu sąjunga 
yra priešinga leukanis, o len
kai skaitosi mylimasis talkiniu-

i ku vaikelis, todėl talkininkai 
Lenkijos. Tat butų taip P» t j , . ; , m i 1 1 ( . l n a l o l l i a i ž i u n M u į m l l s 

neteisinga ir bjauru, kaip S . Į J I I U S „ S M Ukrainais. Mums 
norėti grąžinti Serbiją su 
Rumunija Turkijai , arba 
Belgiją pavesti vokiečių im
perijai . 

Mes protestuojame prieš 
keistą priemonę, neduodan
čiu mums dalyvauti Kon
grese, kuris turi aptar t i 
nnis busianti politišką liki
mų, nors mes per trejus me
tus kariavome talkininkų 
pusėje. Ukraina neteko dau
giau neg 500,! M M) vyrų už
muštų »r milijono sužeistų, 
o Lietuva. — ketvirta dali 
tų skaitlinių. Iš mųs dviejų 
tėvynių Rusijos kariuomene 
pas i t raukė 19L"> m., I ve to 
jiedvi tapo apiplėštos ir iš
naikintos. Ką nukentėjo ir 

-kiek nuopelnų padarė Haiti, 

dabar nėra nei mažiausio rei
kalo erzinti talkininkus, dėlto 
neturime daug kalbėti apie 
Lietuvos ir Ukrainos Sąjun
ga. 

['/.reiškimo sustatytojai gal 
tyčia sustatė bendrą lietuvių 
ir ukrainu raštą, kad taikiniu-
kus truputi pagązdintų. Bet 
talkininkai šiandien mus nebi-
jo. Daug naudingiau butų bu
vę apseiti be ukrainiškai-lie-
tuviško manifesto, o apsimti 
pažeminimą, nueiti i viena iš 
daugelio talkininkų raštinių, 
ten pasakyti privačiai, jog Lie-
iuvių ir Ukrainų reikalų ig
noravimas silpnina pozityvį 
talkininkų darbą, a t imdamas 
iš jo tautų ir širdžių pamatą. 

savo stiprybe. 
Augštesnis už valdininkus 

pasirodė vokiečių Reichsta
gas. 2'.j kovo, 1918 metų jis 
pripažino Lietuvos nepriklau
somybe. 

Čia neapsėjo be politiško 
skausmo " T a r v b a iš anksto 

* 

buvo paruošusi tojo pripaži
nimo raštą, kuriame nebuvo 
minima apie konvencijas (t. y. 
su ta r t i s ) , bet vokiečiai tiesiog 
per prigavima patys įrašė 

mė rinktis pirma paskirtojo 
laiko. Pirmutiniai atėjo krikš-
čionys-demokratai 9."> vyrai. 
J ie užėmė centrą, bepartyvių 
buvo 40, sočijal-demokratų oS, 
pažangiečių 12, žydų 5. 

Buvo vieta ir laikraščiu at-
4, 

stovams. Pribuvo trijų Kaune 
išeinančių laikraščių a t s tova i : 
" L i e t u v o s " . "T i e sos K a r d o " 
ir "L ie tuvos Ūkininko'"'. 

Konferencijos posėdį atida
rė Lietuvos Ta r vi JOS narvs Jo 

tam tikrą straipsni apie kon- nas Vileišis, soeijalistas. Mat 
venci jas ," rašo Kaune išleis 
tasis laikraštis ' ' L i e t u v a " N . 7, 
sausio 18, 1919 m. 

Kuršo Tarybai išrinkus Kai
zerį Mlelmų, kad butų Kuršo 
kunigaikščiu, pačioj Lietuvo-! s ė a i ' 5 : 3 5 I*> P i % -

Tarvba buvo išskyrusi iš savo 
tarpo komisija Valstybės Kon-
i'erencijai rengti. Tos komisijas 
pirmininkas buvo Vileišis, dėl
to jis ir a t idarė pirmąjį po-

i m 

I ei tas teisingas t ikrai ju-
(juatemala. arba net Brazi- ,.• ,-, • . - v, 5 . 

nd ims u/reiškimas nebūtų 
turėjęs pasekmės, tai, mums 
rodosi, geriau butų buvę ap
seiti be viešo skelbimo. Turi
me kantriai laukti, kol žmo
nės supras teisybės svarbą. 
Labai gaila, kad kaikurie 
žmonės šiandien į tautas taip 
žiuri, kaip žiūrėta Viennos 

1815 m. Nejaugi 

ija, kad jų atstovai daly
vauja kongrese.' 

Kadangi ištarmė, padary
t a nedah vaujant interesuo
tiesiems gali būti skaitoma 
be teisinės vertės, tai mes 
atsidedame teisybės ir ly-

\ gybės jausmais Kongreso 
L narių, kad jie išaiškins mųs 

abejones ir užbaigs nepaken
čiamą dalykų stovį. 

je a ts i radus dvarponių, kurie 
siūlė Lietuvos prikergimą 
prie Prūsi jos, susidarė reika
las greit aprūpint i augščiau-
sią Lietuvos valdymo formą, 
kad kuomažiausia butų nuosto
lių mus tautai . Tuomet Tarvba 
kunigaikštį Urach'ą išrinko 
Lietuvos karalium. Už tą sa
varankiškumo darbą Tarvba 
gavo atkentėt i nuo tų vokie
čių, kurie* norėjo už lietuvius 
aprūpint i jų ateitį. 

Kadangi Urachas yra vokie
tis, tai Tarybai prisėjo ka-[ susekti delko p. Smetona ne 

Cia mums kišasi pastaba, 
kad buvo a ts i t raukta nuo ta rp
tautinės etiketos. Šita reika
l ą v o, k a d Valsty
bės Konferenciją atida
rytų ne komisijos pirminin
kas, o Tarybos pirmininkas. 
Komisija šaukė Valstybės Kon 
terenciją ne savo vardu, bet Ta 
rybos vardu. Tarybos pirmi
ninkas pa t s turėjo atei t i pas
veikinti. 

Iš laikraščių, ypač nevisus 
jų numerius turint , sunku 

Suvalkų gubernija. 

Naumiesčio apskričio centras 
tapo perkeltas iš Naumiesčio 
1 Sakius, dėlto tas apskr i tys 
nuo šiol ir vadįsis Šakių aps
kričiu. J o viršininkas pirma 
buvo Saliamonas Banai t is iš 
Vaitiekupių, spaustuvės savi
ninkas ir lietuvių banko val
dininkas, gyvenusia Kaune. 
Vidaus reikalų ministro įsa
kymu Banait is a tšauktas , o jo 
vieton Šakių apskričio virši
ninku paskir tas Simanas Gri-
kietis. 

Marijampolės apskričio vir
šininkas buvo advokatas Liud
vikas Ciplijauskas. J i s atsista
tydino ir jo vieton tapo pas
pir tas Edvardas Overa iš 
Beržinibudės. , 

Kauno gubernija. 

Įvestas yra Keidainiu aps-
kritys. J o viršininku paskir tas 
Pranas Morkus. 

Pr ieš bolševikams užimsiant 
Šiaulius ten smarkiai darbavo
si vietiniai komunistai (bolše
vikai). Jų vadas buvo advoka
tas Lukauskas. Tas buvo prisi
rašęs prie soči jalistu-liaudinin-

I W 4. 

kų ir vadinosi "vargingesniųjų 
valstiečiu atstovu. J i s valdo 
200 dešimtiniu dvarą ir turi 

C 4. 

du namu Šiauliuose. Kadangi 
lietuviu bolševiku Šiauliuose 

4- 4. 

buvo permaža, tai dvarinin
kui "vargingesnių valstiečių 
a t s t o v u i " atvažiavo pagelbėti 
latvių geležinkeliečiai iš Rygos 
ir vokiečiai. Minėtoms ^.rims 
asmenų rūšims sutarus"Šiau
liuose pasidarė bolševikiška 
tva rka : namų kra tymas , gink
lų atininėjimas, ramiųjų gy
ventojų kišimas i kalėjimą. 
Kratų darvma vedė ir tvarkė 

k • 4. 

mokytojas Grybas. Taip pri
rengus bolševikišką " l a i s v ę " 
Šiauliuose, rusų raudonoji 
gvardija užėmė tą miestą 15 
sausio, 1919 metų. 

Lietuvių kariuomenės in
tendantūra . 

Rengdama kariuomenę Lie
tuvos valdžia taip-gi rūpinasi 
pirkti grudų tos kariuomenės 
maistui. Už grūdus mokama 
geri pinigai. Čia dažnai pasi
daro, ko nėra niekur ki tur pa
saulyje. Ūkininkas atveža grū
dus į intendantūros sandelį ir, 
išpylęs juos, neima pinigų. Sa
ko: "Bolševikai atėję netiek 
išplėštų. ' ' 

Kapi ta las 
$200,000.00 

Pervirš ius 

$25,000.00 

•~ agM, 

APSISAUGOK NUO UGNIES 
t 

A p s a u g o j i m a s n a m i n i ų r a k a n d ų i r n u o s a v y b ė s 
n u o ugn ie s y r a t a i p p igus , k a d n e v i e n a s g a s p a d o -
r i u s n e p r i v a l o b u d be t ok io s a p s a u g o s . T a n k i a i 
u g n i s n e t i k ė t a i a t s i t i n k a i r t a i p g r e i t a i i š s ip lė to -
j a , k a d v i s k a s ž ū n a l i epsnose i r durnuose . A p s i 
s a u g o k š iądien , k a d n e r e i k ė t ų ga i lė t i es r y t o j . 

Ger i aus ią a p s a u g ą n u o u g n i e s T a m i s t a ga l i t e 
g a u t i U n i v e r s a l S t a t e B a n k o A p s a u g o s S k y r i u j e , 
nes šis b a n k a s r e p r e z e n t u o j a g e r i a u s i a s i r i š t i k i 
m i a u s i a i u g n i e s a p s a u g o s d r a u g i j a s . P a s a k y k a n t 
kok ios s u m o s nor i a p s i s a u g o t i , o m e s p a s a k y s i m e 
kainą , k u r i ą p a t y r ę s n e b u s i be a p s a u g o s n ė v ie 
nos d ienos . -

BANKO VALDYBA: 
J 0 S E P H J . ELIAS, Prezidentas, 

Wm. M. ANTONISEN, Vice-Prezidentas, 
JOHN I. BAGDŽIUNAS, Vice-Prezidentas 

ir Kasierius. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. Halsted St., 33 St. Chicago 

BANKINES VALANDOS. I'unedėliais. Ketveriais ir Pėtnyėio-
niis nuo !) vai. ryto ik'i 5 vai. po pietą, r t a rn inka i s ir Subatoniis 
nuo 9 valandos rylo iki <S:30 vai. vakaro. 

*"iim-<Wm'fi 
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PINIGAMS VIETA 
Dėk pinigus, ten, kur Tamistai pasidaugys. kelis syk 

I'irk lotą a r kelis Morgan Parke, pakol ilnr t>i«iai parsiduoda, nes šitų 
lotu prekė tuojau* kelis kartus pakils, tokiu būdu Tamstos įdėti pini
gai užaugs j didele verte. Atvažiuok greitai, pamatyk vietą ir išsirink 
sau tinkamą lotą. pakol da r >ra iš ko pasirinkti, nes šitt.i lotu par-
davima^ ilgai nekilęs, (ik buvo praritą nedėti* pradėta, o jau tapo 
2(1 lotu parduota, kuriuos lietiniai pirko. 

Atvažiuok ateinančią nedėlią i korporacijos ofisą, 

o mes su automobiliu jus nuvežšime parodyt i lotus. 

Parduodame aut lengvų išmokėjusių. $35.041 pnokėti . o likusius IK* 
•S 10.00 i mene*}. Taipgi pri imame Liberty' Land- and luvestment 
Korporaeijos šorus u/ pilną \ e r t c . 

LIBERTY LAND & INVESTMENT C0. . 
3301 S. Halsted Street, Chicago, 111. 

Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai 
Turime' gerą, išteklių šių knygų: 

• • • • • * 

30c. 
15c. 

5c. 

kongrese 
stintas metų nieko ncišmokino 
tuos mokintus žmones?! 

l iauti no su visais vokiečiais 
o tik su maža, nors įtekminga 
jų dalimi. Pas i remdama kuo
mi gali Lietuvos Taryba ėmė 
organizuoti Lietuvos valdžia. 
Bet t a t buvo nelengvas uždą-
vinys. Vokiečių valdžia, nega
vusi iš Tarybos ko norėjo, ne
davė jai ko reikėjo, nedavė, 
nei laisvės lengvai susižinoti 
su savo žmonėmis. 

P e r tokias sunkenybes Ta
ryba vis-gi sutvarkė apie save 
pargryžusius iš Rusijos inte
ligentus ir is jų sudarė Dingą 

pribuvo. Ar jis buvo išvažia
vęs, a r kita priežastis jį su
laikė? Bet jo nesant jo viet$ 
turėjo užimti Tarybos prezi-
dijumo nariai Staugai t is arba 
Šilingas. At idarymo dalykas 
yra smulkus, bet ir jame "pa
sirodo, kad t a rp mūsų ne tas 
daro kas tur i dary t i svarbius 
ir menkus dalykus, o kas nori 
kištis. Kadangi ne visada no
ri kištis turintieji daugiausiai 
išminties, dėlto mųs politika 
padaro daug neišmintingų da
lykų. 

Valstybės konferencijai at
sidarius j a pasveikino dakta
ras Rabinovič žydų, o p . Me-
dem rusų ir vokiečių vardu. 
P. Janovvicz kalbėjo Kauno 
lenkų vardu. Pirmutiniai du 
sveikintojai kalbėjo rusiškai 
a ts iprašydami, kad nemoka 
lietuviškai, trečiasis kalbėjo 
lenkiškai ir neatsiprašė. Ste
bėtina, nejaugi t a rp Lietuvos 
IjCdų neatsirado asmens mo
kančio lietuviškai? K a d rusai 
ir vokiečiai nenorėjo mųs kal
bos pagerbti , tai nesistebime. 
Vis-gi pirmutiniai du sveikin
tojai pripažino reikalą ją 
gerbti, o trečiasis ne. Apie jį 
laikraščiai rašo, kad mokus 
lietuviškai. Tiek to. Mes pa-
kentėsime. Esame kentėję 
daug sunkesnių dalykų. 

Valstybės Kont'erencijon pir
mininkauti paskir ta didelė 
daugybė asmenų visa dvylika. 
J i e metė bur tus ka t ram teks 
pradėti pirmininkauti . Bur tas 
teko d-rui Staugaičiui soc ia l 
demokratui. J i s ir užėmė pir
mininko vietą. 

(Daugia\i bus) . 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 
2. Patarmės Moterims 
3. Krikščionybė ir Moteris 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo 20c. 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c. 
B. Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatru lošėjams. La

bai lengva sulošti 5e. 
7. Marksas Antrasis t..' gc. 
8. A ra yra Dievas ? 5C. 
9. Giordano Bruno 5C. 

• • • • • • • 

10. Koperninkas ir Galilėjus 
11. Į socijali8tų rojų 
12 Socijalistų norai ir darbai 
13. Revoliucionierių tarpe 
14. Apie Apšvietę : 
15. Keturių Metų A. L. R. K. Federacijos veikimas 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 W E S T 46-th S T R E E T , CHICAGO ILL. 
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5c. 
5c. 
5c. 
5c. 

25c. 

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

Temykit! 
Jau susivtvere ir pasekmingai veikia Lietuviški 

Namu Statymo Bendrove, 
su kapitalu $100,000.00 ir gavo valdiškų earterį Colum-
bus mieste, Ohio valstijoj, kurios tikslas yra veikti vi
sose Suvienytose Valstijose ir Lietuvoje. Pelnas už įmo
kėtus (už šėrus) pinigus aiškiai permatomas, nes vos tik
si Bendrovė susitvėrė, o užsakymu (darbų) jau turi už ! 
500,000 dol. ir tie užsakymai be perstojimo plaukte-plau- I! 
kia. Valdyboj yra visi specijalistai-žinovai ir geri lie-
tuviai-katalikai. P a s k u b i n k i t p i rk t i šėrus, kuriu kai
na 25 dol. už vienji. (Jalinia pirkti nemažiau kaip du Še
ru, įmokanl 10 dalį jų vertės. ((Jalima užmokėti ir Li-
hurty Boudsais). Tuojau reikalingi karpenter ia i ir no
rintieji to amato mokinties lietuviai. Visokiais reikalais 
kreipki tės : j - Valdyba. 

The Lithuanian Building Co. 
6307 Superior Ave. Cleveland, Ohlo. 
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Šeštadienis. Kovas 29. 1919 DRAUGAS 

Vilniaus Vyskupui. 
Tiek am/in pavergta tėvynė 
Kentėjo be vilties, be žado, 
Ją smaugė įvairios nelaimės, 
širdis dažnai plyšo nuo baimės, 
Kad mirti nekliūtų iš bado, 
Kuri, drąsiai, jos priešai pynė. 

štai prabočių įsteigtą Vilnių, 
Sostapilę, jiegn tvirtybe, 
šviesos centro tikrąją dieną, 
Apsupo ištautimo siena. 
Pasaulini tik rodė tamsybę, 
Melų jūrės išmatas vilnių. 

Mųs Vilnių it silpną laivelį, 
Be įkaro ir be globėjo, 
Bangose priešų intužimo, 
lt pasmerktą del pražuvimo, 
Žutin stūmė, be apgynėjo, 
] amžinos prapulties šalį. 

Lietuvai, betvarkei bekenkiant, 
Vien viso įvairios sriovužės, 
I>uJojo jos be sustojimo; 
Bet štai viskas urnai aprimo, 
Linksmybė aplankė bakūžes, 
(Janytoją gaunant kaip reikiant. 

Mųs Tėve ir tikras Lietuvi! 
Tu gerai žinai mūsų štokas, 
Kuriom daug progų buvo kilti. 
Tavyje mes dedame viltį, 
Kad skelbdamas doros pamokas. 
Primosi kaip reikiant mųs stovį. 

Valio Vilniaus vyskupas Jurgis, 
(Janvtoįas, o sielų šviesa, 
Apveizda paskirtasai vadas. 
Jam valdant išnvks sielų badas. 
Tamsybių neliks, sėjant tiesą, 
Tad Kristaus valią tikrai prigys. 

Pranas. 

Du metai išėjo - Pinigų Nėra 
Kreditoriai A. 0LŠEWSKI0 TRUSTO 

dar vis laukia. 
VILTIS GAVIMO PINIGU EINA SMAILYN, TEISYBĖ 

EINA Į AIKŠTC — MELAS PASIRODĖ, KREDI
TORIAI SUBRUZDO VEIKTI — 

DABAR LAIKAS. 

Kovo (.Mateli. 21. 1f>!9 sukako 2 motai nuo išdavimo A. 01sze\vs-
!;io T rust < Vriii'ikatų kreditoriams, per rhieago Title and Trust Com-
•>an\'. Trustee. Toji- dienoje Trustee prižadėjo išmokėti kreditoriams 
1 inn;i ratą dividendu. Visi tikėjos, kad tas bus ir išpildyta, todėl 
daugumas m-klausė mano perspėjimu peivitais dvejais metais, kad vil
tis jravimo iš Trustee pinigų yra l>crgždžia, ir kad vienintelis dalykas 
koki kreditoriai gali padaryti yra atimti visjj turtą iš Trustee, išpar
duoti ji ir pasidalinti pinigais. 

Didesnė-gi pusė kreditorių, su kapitalu $162,550.00 paklausė mano 
lals.i. ir šiandien turi savo rankose namą po No. 3222-3226 S. Haltsed 
St.. ir Mildos Teatrą. Mildos svetainės bendrovė, kuri namą atėmė dar 
1917 nu-tais. jau išmokėjo savo dalininkams 4 % dividendų, o Mildos 
Teatro Bendrovė padarys tą pat už metų. nes tik dabar ji yra užbaigta 
organizuotis. 

Kreditorių neprisirašiusių prie Mirgdos r Mildos bendrovių dar y ra 
didelis būrys, kuris turi Trusto sertifikatų sumoje $133,297.32. Tad 
daug mažesnė dalis visų kreditorių. Tie atsilikę kreditoriai negavo ne 
dividendų ne turto, ir nežino ar ką gaus kada ar ne. J u Trust Certi-
fikatai dabar jokios vertės neturi pardavime. Jeigu jie lauks ir dar 
2 ar '•) mėtos, tai vis vien tiek turės ir žinos kaip ir dabar. 

Svarbiausis dalykas šioje valandoje yra tas, kad negavę dividendų 
iš Trustee; kreditoriai turi apreikšti jam savo valę, ar jie nori, kad jis 
1,'ikytu \isą tuną neparduodant per 99 metus ar ne. Jeigu 2 5 % visu 
. likusiu kreditorių nieko nesakys, tai jų tylėjimas bus ženklu, kad jie 
sutinka su vaidiniu viso turto per Trustee neapribuotą laiką. Kredi
toriams tylint Trustee turi teisę valdyti visą turtą per 99 metus. Jeigu 
•ajm patiks jis galės ji parduoti ir greičiau, bet jeigu patiks tai gali 
jį laikyti neparduodam teip ilfrai kaip nori. Ta išlyga Trusto kantrak-
te yra didelės svarbos, ir kredtoriams miegant, jie visi gali išmirti pir
miau, negu pamatys nors vieną eentą. Kad tas neatsitiktų, reikia kad 
i i iaža ilsia ke t v i r p i U.ilis v isų k r c t l i t o r i i j p a s i r a š y t u a » t p a r e i k a l a v i m o . 
Kad Tmste tuojaus likviduotu visą trustą, ir išrinktus pinigus pada
liniu kreditorams. Tos tai priežasties dėlei atsilikę kreditoriai ir su
bruzdo dabar rašytis. 

Apart pareikalavimo likvidacijos turto per Trustee. kreditoriai 
patys gali tą turtą atsiimti iš Trustee ir ji išpardavę pasidalinti pini-
<zas. Tas yra daug saugesnis dalykas ir kreditoriams naudingesnis. 
Likviduojant turtą jis gali but išparduotas spekuliantams pusdykiai, 
ir tada kredtoriai gali ir 10^f negauti už savo Trusto Oertifikatus. 
Parduodant patiems, galima išrinkti 50% o gal ir daugiau. Visų pi
nigu nieks niekados gauti negali, nes skolos perviršija vertę turto. 

r ia paduodu surašą visu skolų ir turto, iš ko matys kiekvienas 
kadel jų Trusto ('ertifikatai nėra apmokami ir kodėl jie turi but 
pasirengia daug žudyti. • 

T I R T A S SKOLOS: 
Namai, knygos, Ete. Mbrtgage: Trust Cert, 

3259-61 S. Halsted St $15,000.00; $39.875.00; 
1036 VV. 79 Si $12.000.00; $31.900.00; 
3351 S. Halsted St $ 5.000.00; $13.200.00; 
3240 S. Haisted St $3.500.00; $9.075.00; 
3214 S. Halsted St $4.000.00; $10.400.00; 
3131 S. Halst.Ml St 700.00; $1.925.00; 
3135 S. Halsted St $1.150.00; $3.162.00; 
3131 Forest A ve $ 2.000.00; $5.225.00; 
Knygos. N'otes. Ete $18.535.32. 

Viso labo $43.350.00; $133.297.32; $176.647.32. 
Jokio kito turto, iš kurio Trustee galėtų kreditorius apmokėti, 

būdu bendrovės kaip kad Mildos ir Mirgos. J ie tai sutiko sumokėti 
man 3 % nuo turto a p vertinimo, už darbą ir lėšas, kaip ir kreditoriai 
prisirašė prie Mirgos ir Mildos bendrovių. Tos išlyggos už mano pa
tarnavimą palieėia visus kreditorus, kurie atsiliko nuo pirmų dviejų 
bendrovių, ir nori dabar pasinaudoti iš mano patarnavimo. Pasire
miant ant to pamato aš nuo šios dienos turiu mano offisą atdarą kas 
dienąnuo 9 vai. iki 12 iš ryto ir nuo 5 iki 9 vai. vakarais. Ncdėldie-
įuais, nuo 12 iki 4 vai. po pietų. Tose valandose visi kreditoriai, 
neprisirašę pirmiau, gali ateiti i mano offisą su savo Trusto Ort i f i -
katas ir pasirašyti ant pareikalavimo turto iš Trustee. 

• 

Tam darbui atidedu 2 mėnesius laiko. Gale tų 2 mėnesių, su
šauksiu susirašiusiu kreditorių susirinkimą, kuriame tai bus ir nus-
pręsta ką galutinai veikti, ar atimti turtą iš trustee ar pareikalauti 
likvivdavimo. Kas neprisirašys dabar prie kreditorių organizacijos, 
tas pats sau balsą atima spreiulme jo reikalų. Ketvirta dalis visų 
kreditorių turi teisę nuspręsti likimą A. 01isze\vskio trusto. Ketvir
ta dalis reiškia dabar ape 250 žmonių su kapital $34.000.00. Kada 
prie Mildos Teatro bendrovės susirašė $140.000.00 kapitalas ir viršui 
1000 žmonių, tai nėra mažiausos abejonės, kad iki 1 dienai birželio 
reikalingas skaitlius kreditorių susirašys ir likimas A. 01szewskio 
trusto bus galutinai nuspręstas. 

Laukti paskutinės dienos su prisirašymu nėra reikalinga. Kuo 
greiėiau susirašys 250 žmonių tuo geriau. Surašymą to skaitliaus 
kreditorių galima atlikti per kėlės dienas, reikia tik kad kiekvienas, 
kreditorus perskaitęs šitą pranešimą, pasiimtų savo Trust Ccrtifikatą 
ir ateitu į mano offisą užsiregistruoti. 

Prisirašant nereikia pinigais nieko mokėti. Užtenka priduoti sa
vo Trust Certifikatą ir pasirašyti ant pareikalavimo, kad Trustas ati
duotų žmonėms arba pinigais arba turtą be tolesnio laukimo. 

Susirašę kreditoriai išrinks iš savo tarpo Komisiją, kuri turės 
pilną teisę statyti Trust ui tokius reikalavimus kokius kreditoriai ma
nys už naudngns. Tie reikalavimai bus—arba pinigai arba turtas. 

Tūkstantis žmonių be jokios organizacijos neturi jokio balso, bet 
250 kreditorių susirašiusių i krūvą turi jau teismišką teisę spręsti li
kimą viso truto. Suteikimui jums progos tą teisę sprendimo ingyti aš 
jums tarnauju. Todėl rašykities visi, rašykities tuojaus! Kas nepri
sirašys dabar tas savo teises praranda! .Kas neprsirašys dabar, tas 
neturės teisės dalivauti kreditorių susirinkime, kuris įvyks už 2 mė
nesiu ar greiėiau, kada tik 250 kredtorių susirašys. 

Kuo daugiau kreditorių dabar susirašys tuo bus visiems geriau. 
Kiekvienas kreditorius, ar jis turi daug ar mažai pinigų, turės lygias 
teises susmikime. Terp atsilikusių kreditorių yra žmonių su visokiais 
užmanymais. Jeigu tie visi užmanymai bus susirinkime apreikšti, 
lai diduma nuspręs kurie užmanymai y ra tinkami, ir tas kredito
riams tik ant naudos išeis. Todėl, susirašykite visi! 

Ateikite dabar visi i mano offisą su savo Trusto Certifikatais, 
nelaukite nei vienos dienos ilgiau! Atlikime tą darbą per keles dienas 
ir tegul likimas trusto bus nuspręstas. Tegul žmonės sprendžia trus
to likimą o ne trustas žmonių likimą! 

Pasibtikėdamas, kad šitas paraginimas bus visų kreditorių gerai 
suprantamas ir paremtas vienbalsiai, pasilieku. 

Su tikra pagarba; 
Chicago, Illinois. 

3133 Emerald A ve. 
J. J. Hertmanomcz 

Geras viduriui 
veikimas pa
taiso žmo
gaus nervus. 

Suirimas žmogaus nefVu 
pats savaimi nėra labai svar
bus, bet pavojus būna kuomet 
žmogus pameta epetitą, negali 
gerai miegoti, veido bliednu-
rną ir turi galvos skaudėjimų. 

Kaltinti dėlto nieko negali
ma, bet reikia pasirodyti su-
gerai jaučiančiu žmogum. Jis 
jums visados rekomenduoja 
garsius Partola saldainius, 

HALSTED & 201h SIS. 

10 STEMPLJ 
DYKAI 

Panedelyj Divl-
dentų Dienoj. 

ŽURfcKITE! PANEDELYJ PRASIDEDA KLEIN BROS. 

39 Metinis Išpardavimas 
ČlLta~ y , a 5 2 ^ t ft!M,°?. Sukaktuvės pagerbimui to mes turėsime nepaprastus 
Ta'ffvlS d Ž I S K ? P a , t '° b U S d a , , K s p e c i j a U i l dalyk", kas dien. 

Fleteher C'asl oria Karo Corn S yru-Moterų Apatiniai 
35o butelis Pane>as. m«iyno «abe-Marškinia. ( o s 
AMvi rtrtPi110- 4aC. KG- Q ^ C „ „ delyj 
t i k t a i 23' Inutė tiktai 34' |30c da 

', bar 12*4C 

Peters Shoe Pašte 
10c didumo, Pa
nedelyj tik IflC 
S buxai už l u , 

Voile Jckutės t?e-: : 
ros rūšies l¥tfo»iJ£ot?FlS Bnrson isniders Tomato 
ir drižiuotos; di-if *miak<f/ , U ^ " P # » U £ « * * £ * « 

tiūc vertos 1QC;telis, Pan. 2 0 džio 36 iki 
46 po 79* pora įtiktai 

Kirks Olive Toi- , 
let Soap, 4.3/C 
šmotas ~ /4 
4 šmotai kiek- |t 

vienam T 

Vilnonio P o p l i n o P m n k s n u o t o s n a . Baltintas Musli 
Sijonas. . Naujos;duškos igx25 la- nas. ?.G coliu plo 
pavasannesnmi> : ba i Seros. pri il-lčio. :2c 101 /C 

d 

Ulonas. .-Naujos:duškos igx25 la-nas. 36 coliu plo-
Javasarincs m a- b a i K e r o s . pripil-ičio, 22c 1 OI/C 
los; didžio 23 įkiltos B U , r o r o n l V>m Fės • * / ! 
L l?0*10^'mZeIZ'***nt>m / 7Cį ( i0 jardu košt u-
iabar * | i*>° * • | meriui) 

Mezgimui Siūlai, 
O. N. T.. <\ M. C. 
ir Ameri.:an >1ai<t 
dabar £ 3 / C 
tiktai u /4 
Tik 6 kiekvienam. 

katrie greitu laiku pataisys 
jus ir pagelbės, nes tie sal
dainiai išvalo užkietėjusius vi
durius, priduoda epetitą ir da
ro eystą kraują. 

Dėžutė lėšuoja tiktai l dol. 
(> dėžutės už 5 dol. 

VELTUI 
(Jraži ir naudinga dovanelė 

kožnam prisiuntusiam užsaky
mą, sykiu su pinigais ir šituo 
pagarsinimu. 

APTEKA PARTOSA, ( 
160 Second Ave., 

Nevv York, N. Y. Dep. L. 4. 
(67) 

«r.tM~..ii T^#« c
l B a , l i n t o s Staltie- šlebėms «iinga-SkaH.imui jjcntosij.^ G S c o ] k l p l o . r u a s pavasariui 

(tarkos) didelčs'rio; augštos ru- gražios spaivos. 
perai padirbtosjšies, 75c 4QC vertės 25c, 1AC 

^* nardąs 
4 jardai kiek

vienam 
Panedelyj 
t ik t a i 

OOCivcr [iardas 
10 jardu kiek

vienam 

Langams Uždan
galai. 3 pėdu plo
čio, 7 pėdu ilgio: 
tamsiai žalios 
spalvos 
2 vienam 39° 

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

J. S. Ramačionis, 
2611 W. 44th St., Chicago, UI. 

Telefonas McKinlcy 276. 

Noterių Gražios Nados Siutai 
Keipai ir Slebes 

Moteris. Velykos jau arti! šitas išpardavi
mas duos jums didelę progą, nusipirkti pava
sarinius dalykus su taupumu. 

LABAI GRAŽUS SIUTAS 
Geros rūšies vilnonio franeuzų materijolo, 
gražiai padirbtas su pamušalu COJ 7C 
peau de cygne Vp**~i w 

ŠILKINE ŠLEBĖ 
Labai geros rūšies šilko, satinos, messaline 
arba taffeta su gražiu rundinu kalnierium, 
aprėdyta kaspiniu, juodas, mėlynas, C1Q 7C 
del moterių ir mergaičių. Tiktai . . • ' *• ^ 

MADNUS KEIPAI 
Pavasariniai Keipai—labai gražus keipai— 
geros vilnos; su dirželiais; labai tiri- 01 0 Q0 
kainas del moterų ir merginų t i k t a i s ' **•*'*' 

Mergaitėms Slebes del 
Dirmavones 

Motinos! Ateikite ir peržiūrėkite 
mušu Slebes mcreaitėni* del Dirma 
vonės labai tinkamos. Visokiu kainu 
Mergaičių Dirmavones šlcbės balto 
ar fiyincuziško organdic; <t19QC^ 
ilirtžio nuo 8 iki 14 metu*""*^*' 

Mersraiėin I>irmav<niei šlebės labai 
gražaus t'iancuziftko la\vn CO KH 
ar orprandie: didžio 6—14 *>o.yj\j 

Vaikams Siutai del 
Dirmavones 

Mes turime savo stoeke laimi Kra
žių vaikams siutu tinkamu del l)ii -
ma vonės. 
Mėlvnos Vilnos Siutai; labai gražiai 
pasiūti, miltariško modelio su dir
želiais arba be; kelinės extra $1fJ 
didelės, didžio iki 18 metu • . ** , M J 

Kiti DirmaTonės Siutai no $12—$2 
Kiti Dirmavones Siutai $12—$20 
Dykai—Vaikams $1 Pavasarine Ke 
putę su kiekvienu vaiku siutu pir

kiniu už siu ar daugiau. 

GERA KNYGA 
Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija išleido savo lėSomis anglų kal

boje prie žinomos Amerikoje Scrlbner Press svarbų veikalą "THE 
H1STORY OP THE IJTHPANI.VN NATION AND ITS PRESENT 
NATIONAL. A8PIRATIONS". Kelia tūkstančius tos knygos egz 
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų augštesniems urėdninkams ir dip
lomatams, taipgi ožrubežių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
vi3uomenė padėtų knygą išplatinti tarp Jtekmingų. veikėjų čia ir už-
rubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; $3.00 skuros 
apdaruose. 

Prakalbą knygai parašė garsus Amerikos publicistas ir ambasa
dorius Eagan. Prezidentas \Vilson, kuriam išvažiuojant į Prancūziją 
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nuo laivo atrašė Draugi
jos sekretoriui, pripažindamas, kad TAIKOS KONFERENCIJOJE 
knyga busianti tikrai naudinga. 

"DRAUGAS", 1800 WEST 46-th STREET. CHICAGO, ILL. 

Sykiu 
$44.875.00. 
$43.900.00. 
$18.200.00. 
$12.575.00. 
$14.400.00, 
$ 2.625.00. 

SWEITZER ANT MAJORO 
Hoyne ir jo organas Chicacro Daily Tribūne, kuris jį prisirišo 

prie savęs ir būti priešingu Tautų Lygai, užsipuola ant patrijotiškumo 
Kobert M. S\veitzerio skleidžiant neteisingas žinias, kurios buvo sklei-
. I ž i a m o s ko t \u - i m e t a i a tga l iom. Š i t o k i a u ž s i p u o l i m a s n i e k o b l o g o l ioa t -
nešė ponui Swoitzeriui, tiktai užuojautą ir pag>rrimą nuo tų, kurie ji 
pažįsta, štai vaakr atėjo telegramas iš New Yorko nuo pono L. E. 
Myers, kuris buvo pirmsėdžiu Cook pavieto auxiliary State Council of 
Pefense per karę. Jštai kn ponas Myers sako: 

" A š esu už Swcitzer, nes aš žinau jo patrijotišką darbą laike šios 
karės". 

Majoras Thopmsonai savo atsišaukimuose nori jtikinti, kad norint 
turėti gerą ir tvarkia valdžią ji turi būtinai būti Republikoniška, o ne 
biskį, jis neatsižvelgia, kad ta republikoniška valdžia yra priešinga 
Tautų Lygai, kuri užtikrina mums laisvą Lietuvą. Lenkiją, Cheko Slo
vakiją ir kitas mažesnes tautas. Iš to galima spręsti, kad daugybes 
tų kurie pirmiau buvo republikonais, bet pamatė jų darbus, jau atsi-' 
sakė toliau būti jų partijoj. • * 

Štai geriausias priparodymas ką žmonės mano apie Thompsoną ir 
jo Administraciją. Nesenai sugrjžo kareiviai ir jūreiviai ir visi susi
rinko prie Union Hotel ant Randolph kame Thompsonas turi savo 
headąuarters ir suriko: r • . 

' • ] peklą su Thompsonu. Mes norime darbo". 
y 

Vėliaus sužinota, kad delegacija buvo pasiųsta pas majorą prašant 
$ 5.312.00. darbo, o jis pasakė, kad 25 duos darbą prie "garbage du.mp". Sugrį

žę kareiviai ir jūreiviai visi dirba už Sweitzer. $7.225.00. 
$18.535.32. 

nėra. 
Nesulaukę išmokėjimo pinigų 21 dienoj Kovo, kreditoriai atsilikę nuo 
Mirgos ir Mildos Bendrovių, pradėjo virsti į mano offisą prašydami 
kad atimčiau ir atsilikusi turtą iš Trustee ir sutverčiau tokiu pačiu 

Moterų kliubas praneša, kad Sweitzer buvo tiktai vienas, kuris y-
ra daug prisidėjęs su savo darbu šioje karėje ir kad jos visos jį remia 
ir už jį balsuos. 

ATSIMINKITE UŽ KĄ BALSUOJATE 

IS GRYNU DARŽOVIŲ 
MARGARINE 

AUGŠČIAUS10S RŪŠIES 
MOTERIS mėgsta Nut-ola Margarine keptų bulvių — arba kepant pi-

ir sviestas — ant duonos užtepti, antužtat, kad jas taip užganėdina kaip 
ragus duonai ir taip prie virimo. Vartojimas Nut-ola užtikrina dideli taupu
mą sviesto bilos. 
Ką tik naujai išrasta Armour'o fcrmula, kuri buvo vartojama prie isdirbimo 
Nut-ola Margarine užtikrina, ja galima laikyti ilgai ir visuomet bus gera; var
tojant Nut-ola sutaupai pinigus, kuriuos praleistum ant sviesto o gauti ta patį 
užganėdinimą. 

NUT-OLA TURI 
Aliejaus iš baltos mėsos of 

Coconuts 
Peanut aliojaus-geros rūšies. 
Gero riebaus pieno. 
Geriausios i*ušies druekos. 

DAUGIAU NIEKO 

tuvninkai priduos su pakeliu pilnas informaci
jas kaip reikia vartoti. 
Užsisakykite vieną svarą Nut-ola šiandien. 
Persitikrinsite apie jo ekonomiškumą savo na
muose. Jūsų krautuvninkas turi. Reikalauki
te "Armour's Nut-ola". 

ARMOUR^COMPANY 
CHICAGO 

file:///Vilson
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Labdaringosios Sąjungos 
Po globa Šv. Antano 

1918 metų Apyskaita 
(Tųsa). 

Garbės narys 100.00 
Bronislava Vilickaitė, garbės narys 25.00 
Jurgis Ogintas, garbės narys 25.00 
Per A. Valančių, už pav. knygutes 34.25 
Saldž. Šird. V. J . dr-ja, garbės narys, per A. Vai 25.00 
Per A. Valančių aukų kapinėse, 30 geg 126.61 
Aukų Šv. Antano dien. per A. Vai i 31.83 
F . Bubinienė, garbės narys 50.00 
Šv. Antano draugija, Cicero auka 5.00 

9E 
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S. Valančius už loto serija: 6.00 

534.95 
Ketvirta kuopa, Dievo Apveizdos par., W. 18-th ir 

Union Ave., Chicago, 111. 
Antanas Pondzevičius 5.00 
Trečdalis ineigų 1917 metų 66.65 
Per J . Rusteiką, už paveikslo knygutes 10.00 
Per Apčelanską, už loto serijas 10.00 
Garbės narių užmokestys 231.50 
Dr-ja Raž. Panų ir Mot. metinė mokestis 21.72 
Uršulė Freitkienė už loto serijas 10.00 
Uršulė Freitikienė, už loto serijas 10.00 
Per Gotautą, garbės narys 282.00 
Garbės narių mokestys 915.50 
Garbės narių mokestys 350.00 
K. Vasiliauskas, garbės narys 100.00 
O. Girdvainiukė, garbės narys 100.00 
Ona Augaitė, garbės narys 100 00 
Pr . Buividaitė, garbės narys 25.00 
Garbės narys 30.00 
Per A. Bislj, aukų vainiku dienoje 86.07 
Per p. Gotautą, trečdalis ineigų už puse metų 109.90 
Per J . Rusteiką, už pav. knygas 35.00/ 
Per A. Bislįv už loto serijas , 10.00 
Per L. Gotautą, garbės narių mok 87.55 
Per L. Gotautą, garbės nariu mokestvs 55.00 
Per A. Stulginską, Ap. Mal. dr-ja, už pav. knygutes. . 4.80 
Apašt. Maldos dr-ja, per A. Grisių 18.36 
Garbės narių mok. per L. Gotautą 178.50 
Šv. Antano dienos kolekta, per kun. I. Albavičių 50.00 
Nuo B. Simkaitės, už loto serijas 10.00 
Garbės narių 211.00 
Už konstitucijas 5.00 
Antro pusmečio trečdalis 21.28 
Loto serijos 17.00 

3,166.83 
Penkta kuopa, Šv. Jurgio par., Bridgeport, Chicago, IU. 

Garbės narių ir kitokių mokesčių 560.00 
Garbės narių mokestys .- 470.00 
Garbės narių mokestys 200.00 
Mėnesinių mokesčių 40.00 
Per B. Sekleekį, už pav. knygutes 15.00 
Per B. Tarvidienę, u | loto serijas 3.00 
Per B. Sekleekį, aukų vainikų dienoj 110.48 
Per p. Sekleekį, garbės narių mok 220.00 
Per p. Sekleekį, paprastos narių mok 60.00 
Per Zaraekį, garbės narių mokestys 100.00 
Per Zarnekį, auka v 5.00 
Per Zarnekį,kolekta Šv. Antano 144.50 
Šv. Onos dr-ja, narių mokestys, per M. Vainauskienę 12.29 
B. Sekleckis, už loto serijas 10.00 
B. Sekleckis, garbės narys $70.00 ir baliaus $60.00 130.00 

2,080.27 
šešta kuopa, šv. Mykolo par., 1644 Wabansia Ave., 

Chicago, m . 
Šv. Mykolo draugijos auka 3.00 
Pelnas is koncerto ir baliaus 341.45 
P-lė Judyta Kuzminskaitė, garbės narys 100.00 
Už paveikslo knygutes „ 5.00 
Už loto serijas 11.00 
Gyv. Rož. dr-ja, Šv. Mykol. par., garbės narių mok 100.00 
Šv. Cecilijos dr-ja, Šv. Mykolo par., garbės narių mok. 100.00 
Mot. Dievo Aušros Vartų dr-ja, garbės nario mok 100.00 
Šv. Mykolo dr-ja, garbės narys 100.00 
Kasparas Butkevičius, garbės narys 100.00 
Už paveikslo knygutes 21.10 
Aukos Šv. Kazimiero kapinėse 43.37 
Gerb. Tėvai Marijonai, garbės narys 100.00 
Šv. Juozapo Apiekuno dr-ja, garbės* narys 100.00 
Per kun. Kudirką, Šv. Antano kolekta ' 43.00 
Per A. Nausėdą, trečdalis ineigų pusės metu . ; 15.00 
Už konstitucijas, per A. Nausėdą 11.00 
Šv. Kazimiero b. ir ses. dr., garbės narys 100.00 
Šv. Cecilijos Dram. dr-ja, metinė mokestis 15.00 
Garbės narys 100.00 

1,509.12 
Septinta kuopa, Aušros Vartų par., W. 23-rd PI., 

Chicago, UI. 
J . Puplesys 10.00 
Nekalto Prasidėjimo draugijos auka 3.50 
Trečdalis ineigų 1917 metų 16.00 
Vakaro pelnas 8.30 
Pardavinėjimo tikietą iš Centro paimtų 5.00 
Per M. Stankevičių, už 2-1 kv. knyg 1.50 
Per kun. Serafiną, Šv. Antano dienos kol. 114.50 
Per J . Palionį, vakaro pelnas 13.05 
Per J . Palionį, už loto tikietus 13.00 
Per J . Palionį, už paveikslo knyg 10.00 
Per J . Palionį, kolektos kapinėse 32.41 
Garbės narys, per J . Palionį 100.00 
Garbės nario mokestys, per J . Palionį 100.00 

3g . • 427.26 
r (Pabaiga bųs). 

Pinigai Darban 
Dabar geriausias laikas pirkti nuo

savybės, nes jų kainos t rumpame lai
ke pasididins. Paliauk mokėjęs randą 
kitam, nes pats gali būti savininku ir 
imti r andas nuo kitų, ir nėjusi kaip 
greitai išmokėsi narna. Ne tas žmogus 
yra gudras, kuris daug uždirba ir iš
leidžia pinigus, bet tas gudrus, kurio 
pinigai uždirba pinigus. Nelauk pakol 
turėsi daug pinigų, nes tos dienos gal 
nesulauksi. Pradėk taip, kaip kiti pra
dėjo, i r . nėjusi kaip greitai prasigy
vensi. Su $25.0© pirk lotą, su $100.00 
pirk namą arba farmą, o netrukus jū
sų vertė pasidaugins kelis kartus. 

Per paskutinius du mėnesius per 
imisu ofisą pirko 48 propertes Lietu-
\iai. Todėl norėdami išsir inku sttu 
t inkamą nuosavybę, nieko nelaukda
mi atvažiuokite Į mūsų ofisą Ir išsi
rinksite pagal savo norą. Pamatyk 
sekančias nuosavybes tuojatis. 

PARSIDUODA puiki stuba Brighton 
Parke, 6 kamb. su maudyne, gazu ir 
kitais gerais įtaisymais, taipgi i r beis-
mente galima turėti 6 kambarių pa
gyvenimą. Verta $2,500, parsiduoda 
tiktai už $1,700. ų 

PARSIDUODA 2 pagyvenimų na-
n-as visa apačia muro, o viršus me
džio, su gazu ir toiletais ir gerais įtai
symais viduryj. Randos neša $240.00 j 
metus. Prekė tik $2,000. Taipgi jeigu 
kas norės, lotą priimsime už pirmą 
įmokėjimą, o kitus iš randų. 

PARSIDUODA puikus mūrinis na
mas, 5 ir 6 kambarių, su dideliais 
porciais už $4,200. 

PARSIDUODA visai naujas 4 pa
gyvenimų muro namas su naujausiais 
įtaisymais, po 6 kambar ius fletas. Lo
tas per 30x125 pėdų. Kaštavo pabir-
davoti apie $11,000. l ius parduotas 
tiktai už $9,800. 

Visi viršminėti namai bus parduoti 
ant lengvų išmokėjimų. Apart tų dar 
turime keletą gerų bargenų, todėl 
meldžiame atvažiuoti ir pamatyti visus 

LIBERTY LAND & INVEST-
MENT CO., 

3S01 S. HALSTED ST. CHICAGO. ILL. 
VERTAS $1,500. už $900. 

PARSIDUODA puikus kampas 110x 
130 pėdų. Tai yra 4 lotai, labai gražioj 
vietoj, lietuvių aplinkui apgyventa. 
Visi 4 lotai parsiduos už $900, ant iš
mokėjimo. Meldžiame nepraleisti ši
tos progos, ir pamatyti tą kampą. 

LIBERTY LAND & INVEST-
MENT CO., 

3301 S. HALSTED ST. CHICAGO. ILK. 

FARM A VERTA $4.000. už $3,000. 
Kas pirks tuojaus, gaus už $3,000, 

80 akrų farmą, su nauja stuba ir gera 
barne ant cementinio fundamento. 
Žemė, juodžemis su moliu, ant ku
rios viskas auga. Randasi tik 2 my
lios nuo miestelio ir geležinkelio sto
ties, ant gero kelio ir an t labai gra
žaus ežero kranto. Klauskite plates
nių paaiškinimų pas: 

LIBERTY LAND & INVEST-
MEtfTOO, -

3301 S. HAIiSTED ST. CHICAGO, I I J j . 

(Apgarsinimas) 

Apsaugokite Savo 
Sutaupintus Pinigus 

Doleris sutaupintas yra doleris už
dirbtas. Nepaisant to, ką Jųs uždirbate 
bet ką Jus sutaupinate, tas rokuojasi. 
Daug apmokami vyrai tankiai numir
šta biednais, kolei daug biednu darbi
ninkų, pagal sistematišką sutaupini-
niQ palieka savo šeimynas gerai aprū
pintomis. 

Indėkite savo pinigus, kur jie nega
li pabėgti. Fa rmos vis kas kar t buvo 
keliamos augštyn j prekę, kurhj ver
tė dabart iniuos laikuos dar kelis kar
tus pasidaugins, nes paskiau papras
tas darbininkas negalės pajiegti nusi
pirkti sau geros žemės. Jau ir dabar 
nekuriose valstijose negali prieiti per 
augštumą kainų už žeme. Tenai J ų s 
laukia puiki proga pavirsti į savinin
ką turtingiausios žemės VVisconsins. 
Su mūsų pagelba Jųs galite padaryti , 
kad J u m s gerą pelną atneštų metas 
nuo meto. w 

Jeigu jųs išbusite dešimts metų prie 
savo dabar t inio 'darbo, nedarant jokio 
aprūpinimo del ateities, ar Jųs busite 
geresniam padėjime, negu jųs dabar 
esate? Ar taip galėtumėte likti nepri-
gulmingu, jeigu jųs numir tumėte? 
Kokiame padėjime pasiliktų jūsų šei
myna? Nieko nelaukiant, išsirinkite 
sau gerą plotą žemės, o tapsite nepri-
gulmingu bedarbėmis, streikams, iš
metimo iš darbo, mažų algų, augšto 
maisto prekių ir nuo dušnaus, nesvei
ko oro ir visų kitų blogumu. 

Mes parduosime jum 40 akrų že
mės su $100 imokėjfmu. 80 aktų že
mės su $200 jroukėjimu, .o likusius* 
a r : lengvų iimcKėjimų. Ant įa in . tcs 
žemės jųs ga lės re pagaminti dU«iiua 
užderėjimus, ruf/ų, kviečių, bulvių, 
avižų, dobilų. *a;.'ių ir visokių staf**-

P r g a l jūsų giuų apsirokavhr;*, iv» 
gaiite pasiimti tavo šeimyną i« s u r i 
kusio miesto a rba iš pavojingų mainų 
i šitą puikią šalį j lietuvių koloniją, 
kur daug lietuvių jau pirko ir tūk
stančiai dar pirks sau gerai} furmaa 
kur oras visados tyras, prie gražių 
ežerų, prie gerų kelių, gerų marketų. 
art i miesto, mokyklų, bažnyčių ir ki
tų visų patogumų, kur Tamsta ir 
Tamstos šeimyna galėsite gražiai ir 
linksmiai gyventi, ir kur jūsų ateitis 
bus ant visados užtikrinta. 

Nieko nelaukdamas prisiųsk savo 
vardą, ir adresą, o męs jum prisiusi
mo knygelę su mapa ir paveikslėliais 
apie lietuvių kolonijas, kurią lietuvių 
bendrovė susidedanti iš tūkstančio na
rių uždėjo tųo tikslu, kad pagelbėti 
lietuvius apgyvendinti ant farmų ir 
duoti j iems reikalingą pagelbą. 

LIBERTY LAND & INVEST-
< MENT CO., 

o u M l - , . * U L S I E i > * l . CHJC4GO,U4>. 

Gerb. Draugai. 

IKI šiam laikui aš jums pa
rašiau keturis laiškus. Aš 
manau, kad jus supratote 

mane ką, aš jums tuose laiš
kuose norėjau išaiškinti priro-
dant kaip biznis yra varomas 
tokioj didelėg firmoj kaip Wil-
son & Company, Chicago. Sa
vo pirmame laiške aš jus supa
žindinau su tikslu kodėl aš 
tuos laiškus rašiau. Antrame 
savo laiške supažindinau jus 
su žmogumi kuris veda sit į 
didelį biznį. Trečiame savo 
laiške parodžiau jums kaip vy
resnieji apsieina su darbinin
kais. Ketvirtame savo laiške 
priparodžiau kaip yra tvarko
mas moterių skyrius. 

Dabar aš noriu jums priparo-
dyti kodėl aš jums visus tuos 
dalykus aiškinau apie Wilson 
& Company. šituos visus daly
kus aš girdėjau iš burnų dar
bininkų, ir jie nereprezentuoja 
Poną Wilson ypatiškai nei vie
ną iš jo šeimynos. Aš kalbu 
per juos. Jie man viską pasi
pasakojo ir kaip jie jaučia 
dirbdami šioje firmoje. 

Atsiminkite, kad šioje dide
lėj Wilson Kompanijoj yra tik
tai vienas žmogus kurisvvaldo 
ir tvarko visus dalykus. Tas 
tiesa, kad jis turi užžiurėtojus 
ir kitus žmones kurie jam pa
deda, bet širdžia to viso darbo 
turi būti tiktai vienas žmogus. 

O tuomi žmogumi yra Ponas 
Wilsonas, kuris deda visas sa
vo pastangas, kad visas dar
bas butų atliktas tvarkiai ir, 
kad jo darbininkai butų visi 
užsiganėdinę savo darbu. 

Atsiminkite, kad šita kompa
nija yra pirmutinė kuri su 
mielu noru žmonėms praneša 
opiniją savo darbininkų, ir pa
velija jiems išreikšti savo nuo
mones apie firmą del kurios 
ji« dirba. . 

Tas yra nepaprastas dalykas, 
be abejonės jums keistai atro
dys taip kaip ir man. Tuomet 
jau pasirodo, kad viskas turi 
būti geroj tvarkoj jeigu kom
panija nori pasirodyti prieš 
publiką su savo darbininkų 
opinijomis apie .ją pačią. 
Aną diena Hemu iš dirbančiu darbi
ninkų beef skyriuje man pasisakė, 
kati \Vlls«m & C o m p a n y j a m d a v ė 
naują idėją apie žodį "& Company." 
Jis sako "Pona-s \Vilsonas davė mum-, 
tą supratimą, kad ta '& Company' tai 
mes darbininkai . Dauguma iš mus 
tapome priimti į partner ius tos kom-
panijoH. J is skat ina mus taupyti !>•»»-
gus už kuriuos mes galime pirkti se
rus kompanijos Ir palikti jos savinin
kais ir Jo draugais. .Mes užtektinai už
dirbame, kad tą padaryti . 

"Pono IVilsono pasielgimas su mumis 
darbininkai tiesiai mus visus skatina 
prie geresnio darlK>. Mes žinome tik
rai, kad biznis augs, užtat, kad mes 
visi dirbami' taip kaip del savęs. J is 
su mumis didžiuojasi ir tą mums pa
sako. J is su mumis pasielgia taip kaip 
su savo draugais . Aš tikiu, kad mes 
daugiau padarome į dieną negu ko
kia ki ta firma visose Suvienytose Val
stijose. Mes visuomet esame užganė
dinti savo darbu. 

" Jo gerumas yra priežastis mušu gero 
darbo. Mes mėgstame matyt i savo 
darbdavį linksma, kuris mumis už
jaučia. Taigi atsižvelgiant į tai kodėl 
mes netur ime daryti gerą biznį, kuo
met mes visi išvieno taip dirbame su 
dideliu pasitikėjimu ir užsiganėdini-
mn." 

Kitas darbininkas kalbėdamas entuzi-
jastiškai apie VVilson & Company pa
sakė: 
"Jeigu žmogus atsikelia išryto ir sako 
pats sau: 'Aš taip nenoriu eit į darbą 
šiandien, kad taip galėčiau namie Im
ti.' Tuomet tai laikas tokiam žmogui 
susijieškoti tokį darbą, kad su link
smumu ir noru eis į darbą. 

"Linksmiausia valanda *&os dienos, 
tai kaip aš ats ibundu išryto ir pa
mąstau, kad jau laikas keltis ir eiti 
į da rbu . Aš žinau, kad aš busiu pasi-
teukiucs savo darbu, nes aš dirbu del 
AVilson & Company. Aš esu narys tos 
didelės šeimynos kurie visi dirba su 
energijų taip kaip ir aš . " • 

lštikrųji.1 pamąsčiau sau "Tai net n u -
kmu ir dirbtLJrtlomet girdi tokią kal
bą." S~^ V 
Kitame savo laiške paaiškinsiu jums 
ktj esu nialesir ką gali padaryti va
das, kuris įdeda širdį į savo darbą. 

Su pagarba, William C. Freemau. 
\H Jį,. ZSyd bt, fc'ew \<uk City. 

Kas Geriau? 
Ar mokėti randą visada ir nieko 

neturėt i? Ar turėti savo locną gražų 
namą, kuris pats iš randų išsimokės. 

Parsiduoda visai naujas mūrinis 
namas $1,000. Pigiau negu jis kašta
vo pabudavoti; 2-jų augštų po 5 di
delius kambarius, su "Sun Parlors ," 
su elektriką, gazu, baltoms sinkoms 
ir maudynėmis, su visais augštos kle-
sos įtaisymais, su gerais porčiai ir su 
dideliu plačiu lotu 30x125 pėdas. Na
mas labai šviesus iš abiejų pusių ir 
aplinkui apsibudavota puikiais na
mais. Randasi tarpe lietuvių. Norin
tieji puikaus namo greitai atsišauki
te ir galite nupirkti pigiai ir užteks 
$500 jmokėjimui, o likusius randos iš
mokės. 
LIBERTY LAND & INVEST-

MENT CO., 
3301 S. Halsted St. Chieago, III. 

Klauskite J. Sinkaus. 

TEMYKITE LIETUVIAI IR 
LIETUVES UKESAI! 

? 

t 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attornev at Law 
105 W Monroe, Oor. Clark St. 
Boora 207, Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 
Gyv.: 3112 So. Halsted Street 

Telefonas Tards 2390 

Kad ateinančiuose linkimuose pirmą diena Balandžio, 
1919 m., kurie yra labai svarbus del Chicago* miesto gyvento
jų, o labjiausių del Lietuvių kurie yra paniekinti ir spaud
žiami per dabartinį Majorą Tliompsona, nigeriu draugą, 
kuris prižadėjo mums 4 metai atgal sugrąžinti 10 milijonų 
dolierių buk per Uazo Kompaniją pavogtų, o gazas neat
pigo bet dar labjau pabrango, tai neklausikyte jokių me
lagių nei įkalbėjimų, bet balsuokite už* dabartinį Pernok ra -
tiška Kandidatą ant Majorą Poną . Robertą M. 8weitzer, o 
už kitus kandidatus galima balsuoti ir už Republikonus, 

•taipogi ant mažesnio Baliota reikėtų balsuoti "No. As 
jums visados viso gero ir teisingu dalykų velydamas, 

Su radone 
JUOZAPAS J. ELIJOŠIUS. 

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiii 
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P-li Ė. G, MAKAR 
PIANO MOKYTOJ* 

4 5 1 5 S o . \Vood S t . ; 

: • : • 

Duoda lekcijas skambinimo pia 
nu pagal sutartį. 

» » — » » mm mm i » » » » » » į | 

HR. L DRAN6EUS 
DENTISTAS " 

3261 S. Halsted St., 
PbaiM Boulcvard 4250 CHICAGO 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

APSAUGOK SAVO AKIS 
Duok jas iš agzeminuoti dy

kai pas 

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

Kreivos akys pataisomos per akinius 
Pilna eilė Auksinių Dalykų 

Užganėdinimas Gvarantuc.iamas. 
2128 West 22ra Gatvė, Chlra?o, Illinois. 

Telefonas Ganai 58^8 
Skyrius: 4906 W. Four tcenth Street, Cicero, Illinois. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j krū
vų, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia. Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia, 
patarnavimą už prieinamų kainų 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland A v. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
8-čios lubos virš P la t fo aptfekos. 

K a m b a r i s 14, 15, 1€. 17 Ir 18 
Tėmykite } mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki S 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
rvtn iki 1? valandAl dinna 

FORYOUR StOM 

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

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kij!l>ų, ari tmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, įeisiu, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi--
kinės ekonomijos pilietystės, dailia-
rašyst/s . 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto ik 
5 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
3106 8o. Halsted St.. Ghicago, IU. 
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9 1 l Kur Tamsta Perkate? ne pas mus r i 

I 

Tegul Kvorka padabina Jusu 
namą. Pas mus galima gtuti 
visokių naminiu rakandą k. t. 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu 
varnų Mašinų, Pianų, Grafonc 
lų. Viskas pas mus gaunama 
Kuomet jum prireikės ko pri*> 

namo kreipkitės prie 

Paul Kvorka 
1 5 5 1 - 1 5 5 3 C h i c a g o Ave . 
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A&, ADOMAS A. KAKAUAUSKAS, SKKANCIAI RAŠAU. 
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnrjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimaa pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas sptikų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

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

SALUTARAS, 
CHEMICAL, LNSTITUTION J . Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 8417, Chicago, IU. 
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PBAaUOUBEN KONCBRT1NA 
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NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų 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-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trįjų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

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

Telefonas: DROVER 7309 
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Lietuviai Amerikoje. 
CICERO, ILL. 

1 ' Gims Tautos Geni jus ' ' . 

Moterų Saįunjjros '2-n\ kuo 
pa visados kuomi nors atst 
žymi. Sekmadienyje, kovo 3(J' 
tl. šv . Antano pa r. svetainėje, 
7-ta vai. vakare , tikisi pasižv 
mėti pers ta tant patrijotiskij 
veikalą: " ( i in is Tautos (lėni-
ju<." Mes visi ir to tikimės u 
moterių. Pr. 

CICERO, ILL. 

'aukonns. 
d< lerine. 

Labd. S a g o s 3-ios kuopos 
susirinkimas. 

Kovo lb* d. Lalui. Są.j. o kp. 
laike Misirinkimą, Šv. 
Ant. par. svetainėje, kiniam* 
buvo išklausytas raportas iš 
Centro. Raportas pri imtas. 
1.. S. '.\ kuopa našlaičių prie
glaudos reikalais rūpintis pa
lieka pilną teisę. Kuopa suii' 
Centro nurodymo rinks auka> 
savo kolonijoje, bet susitvar
kymą.- eiti su kolekta per na 
mus del svarinu prie/.asėiu a 
tidėtas sekanėiam susirinki
mui. .*> kuopa kreipėsi Į Cice
ro *> ir apielinkiu kolonijų lie-
Uivius prisirengti iškalno -u 

AniU-niii". mažiausiai su peiik 
Nes busianti kolek

ta neaplenks nei vienu namu 
Kuopa įeniiia agitacijos v;i 

karą pirm pra«lesian1 eiti >i 
kolekta per namu- ua^laieir 
j i ie^laudos reikalais. 

Kuopa rengia balių naslai
ėiu prieglaudai V nedėlią p 
Velykų. Ralius bus Įvairu-
>u naminiais vietiniu iraspadi 
iiių pagamintais gėrimais ii 
užkandžiais, ir !m> u/.vardm 
t a s : naslaiėiu vakaras >u ši '1 

lavos ubagėliu ir lt. 
L. S. l\ kuopos y,abės nariai : 
Kun. A. K/.er>ki>, 
Antanina Monstaviėienė, 
Ona Nausėdaitė, 
lironislava \*« liėkaitė. 
Jurui.- ir Apolonija Ošintai . 
Dr-ja Sald. Šird. Y. Jėzaus 
I>r-ja Motinos Dievo Sopu 

linuos, 
l'ati La b. S. :; kuopa. 
Nauji šįmetiniai garbės na

riai : 
Pranciška Uubhuenė, įmokė 

jo $r>o.oo, 
Vladyslova.- ir Ona Bukaus

kai, Įmokėjo sJj'jruH). 
(iarbė ti'-ms nariams i 

draugijoms užjauėiančiom> 
našlaičiu .-kurdą. 

P A S T A B A : L. S. V> kuopi 
šaukia ir kitas vietines drau
gijas įstoti i ua ibė- nariu-. 
>ykiu ir galinčius pavienius. 
Ne> tai mušu lietuviu užduo 
lis trumpiausiu laiku įsigyti 
našlaičiam- prieglauda. 

I r * 4. 

J . Šliogeris. 

GARY, IND. 

I lis yra t ikras tėvynainis ir di
delis vienybės mylėtojas. Ne
mažai yra pasidarbavęs šioje 
kolonijoje ir vietinis vargoni
ninkas, p . A. Šlapelis. J i s vi-
-as savo pajiegas deda clioro 
lavinimui ir rengimui vakari] . 
Abelnai, jis yra visados vaka
ru vedėjas, o tam darbui jisai 
turi ir gabumų. Surengime 
šio vakarėlio pasidarbavo dar 
ir šios ypatos : Kalinauskienė, 
Ivanauskienė, Navardauskie-
nė, Tamoliunienė ir Kiežeyi-
:*ienė. Po tos skanios vaka-
ienės buvo daug gražiu, ir 

Įspūdingų deklemacijii. Gar-
V toms motinoms, katros ta ip 
gražiai savo mažytes dukreles 
auklėja ir mokina taip gra
žiai elgties. Be to buvo ir 
prakalbos. Pirmiausiai kal
bėjo niusų gerb. klebonas, kun. 
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Pr. Rusis. J o kalba buvo 
pilna tėvynės meilės. Po jo 
adbos kalbėjo svečias, karči
a s Mikalauskas, t ik ką pa-
cryžęs iš Prancūzijos. J i s 
oapasakojo daug liūdnų daly-
vij ir liūdnų atsitikimų. Pas
ali kalbėjo ki tas kareivis, Va
siliauskas. Šitas taipgi papa
sakojo apie karės baisenybes. 
Po prakalbų pasirodė choras, 
uan gražiai padainavo keletą 
dainelių. Linksma buvo žiū
rėti į tokį gražų jaunuomenės 
buri, ta ip mylintį savo bočių 
kalbą ir dainas. Pasibaigus 
programui prasidėjo lietuviš
kos žaislės. 

P. Žemaitis. 

CICERO, ILL. 

Darbininkų Užeiga. 
Nereikia pamiršt i , kad 

1 ' Darbininkų Užeiga ' ' , kuri 
randasi po num., 1447 So. 50 
Ave., po senovei tarnauja šios 
kolonijos lietuvių visuomenei. 

Negalima būti aklu faktui, 
kad liberališkoj i-laisvamaniš
koji spauda yra uoliai platina
ma su nuoskauda katalikišl ai 
spaudai. 

Kovo 4 d. bažnvtinėi sve-
tainėj buvo surengtas links-
ma< ir pavyzdingas vakarėli.-. 
Oias buvo labai negražus, bet 
visgi gero noro žmonėms kelio. 
nepastojo. Buvo taipgi ir 
svečiu atsilankiusiu iŠ apielin-
kiu kolonijų. Nuo vakarienė.-
pelno liko $75.(X), kurie pas
kirti bažnyčios labui. Yis-gi 
ta mažutė kolonija duoda gra
žu pavv/.di didesnėms ir senes-
nėms kolonijoms. Labai link
sma, kad šioj jaunutė j koloni
joj žmonės gyvena susirišę 
broliškos meilės ryšiais. J i e 
neišsiskirstė į įvairios rųšies 
part i jas , bet visi išvieno vei
kia del labo tautos ir bažny
čios. Visu tn u-u gerbiamas 
klebonas, kun. Pr . Kusis, taip
gi nenuilstančiai darbuojasi 

įveiofi ii tauto- dirvoje. 

CLEVELAND, OHIO. 

Bažnytinis Šv. Ju rg io choras 
bujoja. 

Susilaukus naują Šv. Ju rg io 
parapijon kleboną, gerb. kun. 
V. Vi Ik utai t į, visas parapijos 
veikimas ir parapijonų ūpas 
augštai pakilo, kadangi nau
jas klebonas yra pačioje svei
katoje, pilnas patrijotizmo, di
dis dailės mvlėtojas ir su at-
-Įdavimu imasi prie pakėlimo 
v:-u lietuvių vardo. 

Užėmęs Šv. Ju rg io parapiją 
kun. Yilkutait is pirmiausiai 
pasirįžo sutraukti geriausias 
jaunimo spėkas prie Šv. Ju r 
gio bažnytinio choro, kuris ga
lėtų pagiedoti bažnyčioje ta ip 
kaip niekad iki šiol. P i rmas 
susirinkimas įvvko seredos va-
kare. kovo 19 d., Šv. Ju rg io 
parapijos mokslainėj. Susirin
ko visi senieji giesmininkai ir 
daug atsilankė naujų. Į su
sirinkusius gerb. kun. Vilku-
taitis gražiai prakalbėjo, nu-
:vi< sdamas, kokią reikšmę turi 
bažnytinė muzika, kaip reikia 
joj lavintis, kad pasiekti augs
ią laipsni. 
Susirinkusieji atidžiai klausė 

jo kalbos. Repeticijos nu ta r ta 
laikyti utarninko vakarais ir 
nedėldieniais po pietų. Chorą 
lavins kun. Yilkutait is . Pir
ma repeticija pasirodė labai 
pasekminga. Tikra i galima sa
kyti, kad neužilgo Šv. Ju rg io 
bažnyčioje skambės puikus 
giesmių akordai . Tikta i jau
nimas .turėtų atkreipt i didesne 
domu. Kiekvienas jaunikait is 
ar mergaitė, tur intys gerą bai
sa, turėtu prisirašyti , kad pa-
darvti kuodidžiausi chorą. 
Prisidėti prie bažnytinio elio-
ri ir lavintis, reiškia garbinti 
Dievą ir daryt i žmonėms nau
dą, į 

Tat jaunime! Su atgijančiu 
pavasarėliu, su gražiai čiul
bančiais paukšteliais i r tu at-
gimk. Lai skamba giesmių 
akordai , lai girdi juos žmiv 
nės. Todėl, visi rašykimės 
prie Šv. Ju rg io bažnytinio 
choro. M . J . Š. 

Teko regėti daug saldybės 
ir kartybės žmonių gyvenime. 
Kiek kartų esu matės vidur
amžio ar senesnius žmones 
dejuojant ir net keikiant, kad 
štai ją sūnelis ar dukrelė iš
tvirkimo keliais nuėjo, o tė
vams senatvėje jokios patie-
kos nėra. Kiek tokių atsiti
kimu skaitytojai žino! Prie-
žastys gali būti tokios ir to
kios. Viena priežastis gana 
tankiai užeinamą, tai vartoji 
mas šeimynoje nepadorių kal
bų. Persergėjus tėvus, tai jie 
rokuoja, kad vaikai nieko ne
supranta . Nereikia gal nei sa
kyti, kad klysta. Antra prie
žastis, tai davimas gerti kūdi
kiams alaus, vyno net ir deg
tinės. Ir čia sako, kad vai
kams nieko nekenkia. 

To viso liūdnos pasekmės 
pasirodo tada, kada tėvai lau
kia suraminimo ir paramos 
nuo sūnų ir dukterų. Bet ta 
parama būna tada, kada vai
kučiai v ia dorose aplinkvbėse 
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auklėjami, gerai prižiuriami ir 
leidžiami į tas mokyklas, kur 
dorą j širdį gilmi jskiepina. 

Mūsų kolonija paliko šiek 
tiek ramesnė, kada visi soci-
jalistai kažkur išsidangino. 
Daugelis jų pabėgo kaipo 
slaekoriai. Dabar nei tų t a u k 
šimi nėra. 
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KOVOKITE K SAVO TIESAS 
JUS kovojate už padauginimą kainos gatvekariuose per 

centus! \ 

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

nes kainas! 
JUŠ kovojate prieš išnaudotojus! 
JUS kovojate prieš karės išnaudotojus! r 

JUS kovojate maisto išnaudotojus! 
i 

Balsuojant už Majorą 
WILLIAM HALE THOMPSON 

Grerovė Amerikonų žmonių yra geriausia ir valdžia 
geroį 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 
augštas gyvenimo kainas ir didelius tax'us, bet ir išreiš
kimas papeikimo demokratams 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 apsisaugojate patįs save. 

t&mmmm 

REPUBLICAN 
Mayor 

[ ]WM. HALE THOMPSON 

( i i .v T m i M i i v i ' 
[ ]WM. GANSCH0W 

City C'lork 
[ ]WALTER G. D A VIS 

Judffc Mimicipal Court 
(Vaeancy ) 

[ ] G E 0 . B. HOLMES 

Judgc BupcHor Court 
[ ]HARRY A. LEWIS 

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

n 

H U P I ' B L I K O M ' 
AViiii.'.ai A. Keiti, 

Secrctary 

CKNTKALIS KOMITETAS 

Ilomt'i* K. Čiulpiu, 

C'liuiiiuaa 
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ALEX. MASALSKIS 
GRABOR1US 

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

Taipgi dides
nę dalj grabiu 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
P h o n e Drover 4139 

Dr. A. R. Blumenthal D.D.? 
ARI V SPECIJAIi lSTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ikij 
a vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11< 
4C49 S. Ashland Ave. kam p. 47 St. 

Telefonas Yards? 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

I 
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Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 50S2 

Valandos: — 8 iki 11 i.š ryto; 
5 po piety iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

<:1 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

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

NAIKU TeL Seclcy 420 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj: 

60 \V. WASHINGTON STRKET 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto 

3208 SO. MORGAN S T R E E T 
Tel. Yards 730 

Gyeenimas, 812 \\ . 33rd St. 
Tel. Yards 4681 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Wcstern Boulevard 
K a m p a s W. 35-tos gatvės 
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P. J. O'REILLY & 
A. N. MASULIS 

REAL — ESTATE — LOANS 
— INSl RANCE 

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

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

ner Chicago, III. 

DR, LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akiisci'is 
1920 So. Halsted St., Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai. 

Valandos: lv>—1? rytą; 6—0 
vakare. ^ci . Zšaai 4*1 • 
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J a u negana, kati šioj koloni
joj yra ail)«'s smukliu, bet kai 
kuriose net yra laikomos pro-
fesijonalės paleistuvės. Prieš 
šitii hjauiunią ninsi) koloni
jos žmonos, ypač moterys 
turėtu pakelti aštrią kovą, 
kad tokie ištvirkimo urvai bu
tų visai panaikinti . Pr . 

I'rainis P. llratly. Cliairniun t'anipaign Cominittcc 

Dr. 6 . M. GLASER j 
Praktikuoja 27 metai 

Ofibas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro S t., Cbicago, JII. 

SPECIJALISTAS 
Moterišku, Vyrišku, taipgi chro

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

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

» > « » » • • • • • • « . » . 

Telefonas Yards 687 

CAMPBELLSPORT, WIS. 

KEWANEE, ILL. 

Kovo 16 d. Šv. Kazimiero 
vvru ir moterių ilrauiiiia laikė 
pusmetini susirinkimą. T a r p 
kitu svarstymu buvo inešta, 
kad draugija įsitaisytu savo 
knygynėli, š i t am užmanymui 
visi pri tarė ir tuojau išrinktas 
knvicyito iždininkas, K. Musei-
kis ir raštininku V. Skyrius. 
Tikta i vienas Antanas išlindo, 
kaip Pilypas iš kanapilj ir 
pradėjo šaukti,-kam, girdi, rei
kia to knysrvno, aš nemoku 
skaityt i . Žmogutis, matyt, la
biau myli rankose laikyti kor
tas negu gerą knygą. Teeiau 
niekas i tai neatkreipė doruos. 
Visi nariai ir narės vienbal
siai nutarė, kad tuojau įsteig
ti knygyną ir tam tikslui pra
dėjo dėti aukas. Aukojo se
kantieji : St. Rudelis $1.10. 

Po l dol.: K. Museikis, V. 
Skyrius. 

Po .*)()(•.: K. Krapavickienė, 
M, Kvietinskienė, A. Greičius, 
M. Sadauskienė 30c. 

Po 25c.: B. (Judmonienė, T. 
Mickienė, 1). Tautkienė, M. 
Kielienė, M. Beibokienė, M. 
Sakalauskienė, A. Valantienė, 
M. Jeseliunienė, K. Mikelnie-
nė, O. Višniauskienė, K. Kar
pa vi ė ienė, M. Žeglienė, M. 
denėieiiė, A. Nausėdienė, Z. 
Valatka, M. Šaltienė, J . Nor
kus, A. Šiaulis, J . Sakalaus
kas, A. Maršelka, B. Valan-
ėiunas, J . Venskus, J . Ple-
sauskis, K. Norkevičius 20c. 

Po I 0 c : J . Volteris, K. Sa-
kaluskas, K. Ruzas. 

Draugijos Naryjj. 

Ūkininku darbai. 

TĖVAS GIRIA. 

" M a n o tėvas vartojo jį ir ta
po paliuosuotas nuo ligos. J i s 

Lietuvių Ūkininku Draugi-j giria l aba i . " Taip rašo Mr. 
j a \Yisconsino nors dar jau- Mat t Molek iš Silverbow, Mon-
nutė, bt»t greitai auga ir tvir- j taną, gruodžio 2(i, Ji)18. Tas 
tėja. Šį pavasarį prie draugi- reiškia, kad Tr iner ' s American 
jos prisirašė jau septynios he- i KHxir of Bit ter Wine y ra ge-
tuviškos šeimvnos. l o k i u bu- riausias vaistas del visokių vi-
du dabar draugi ja turi 30 na-j dūrinių ligų, kai]) tai nežleb-
rių šeimynų. Kožnų dieną at-1 l o j i m o , galvos skaudėjimo, 
važiuoja daug lietuvių, apžiu- j nerviškumo ir silpnumo. Geri 
ri ukes ir žada sugrįžti. To- vaistą i y ra visuomet reikalau-
del tikimės,Nivad su šiuo pava- N a m b neatsižvelgiant į tai, kad 
sar iu draugija sulauks arti 1 0 0 į t a x ' a i a n t JlJ nežmoniškai pa

kilo, visgi Tr iner ' s American narių šeimynų. 
Kovo 12 d. vienas anglas u-

kininkas turėjo išpardavimą 
gvvuliu ir ūkės padarų. Su-
rinko 7,000 dol. l ž karves mo
kėjo jam po 174 dol., už kiau
les po 130 dol. Pasirodė kad 
tas ūkininkas, gyvendamas 
ant ūkės pasidarė 50,000 dol. 
kapitalo ir dabar, sakė, gy
vens iš nuošimčio. Tą uke pa
ėmė niiomou p. Buzas iš Chi-

^cagos už G00 do l Bet IK? jokios 
abejonės!galima sakyti, kad p. 
Buzas per metus padarys 4,000 
dol. Ot, ir gyvenimas ant 
ūkės! 
Nesenai turėjo pasikalbėjimų 

ūkininkai kas link velykinės 
išpažinties. Po pasikalbėjimo 
nu ta r ta kreipties prie kun. 
Miliauską į Sheboyganą, kad 
jis atvažiuotų ir aprūpintų 
dvasiniais reikalais, nežiūrint 
kad kai-kurie buvo priešingi 
,tam. 

Lietuvių Ūkininkų Draugija 
patar ia ir kviečia lietuvius ei
ti gyventi ant ūkių, kur svei
kas ir ty ras oras. Lietuviai, no 
ri ntie j i gyventi ant ūkių, galė
tų gauti čia geras ukes. 

P. Kl. Mažeika, 
L. U. D. pirm. 

Caiupbellcport. AVk. 

a«» • * * • » • " » * • • • • • • • • • • • * * & 

Elixir ir Tr iner ' s Angelica 
Bitter Tonikas, t ik ta i biskutį 
pakilo." Biskutį augstesnė kai
na tai t iktai užlaikymas tos 
pačios geros rųšies. Tr iner ' s 
Linimentas yra žinomas visur 
kaipo pasit ikimas vaistas nuo 
rumatizmo, neuralgijos, išsisu
kimo ir tt. Kit i Tr iner ' s vais
tai y ra parduodami už tą pa
čią kainą ką ir pirmiau. Jo -
sepli Triner Company, 1333-
1343 So. Ashland Ave., Clii-

a 

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

Naujama Ji n i ai, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $15. ir $25. 

Naujai daryti galavi nuo $15 
iki $85 siutai ir overkotai, nuo 
$7.50 iki $18. 

Pi lnas pasirinkimus kailinių 
pamuštų overkotu. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. K e 
l inės nuo $1.50 iki $4.50. Vaiku 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
l u o s ir kuporai. 

A TD A R A K A S D I E N A 
Nedėl iomis ir vakarais . 

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St., Chicago, 11!. 
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i Dr. S. Naikelis | 
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~ P h o n e Cicero 39 
— jKezi<i'-i>-ijji saae w . e e t b s*. _ 
^ P h o n e Prospect 8585 = 
?Il l i l l l l l l l l l l l l l lI l l l l l l l l l lI l l l i lI!( l l lEll l l l l l l l 

^F 9 m <>— m M « *><» i — m*^ m*m m*ma — Į ^ 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 3 vak. 
Nedėl iomis pagr.il sutarimą 

4712 6 0 . ASHLAND A V E N l ' E 
arti 47-tos Gatvės. 
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J0SEPHC:W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. L.A SAliUE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 1 Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

{ Vakarais ll'Jll W. 22-nd Street 

i Tel. Rockvvell 6999 

CHICAGO, ILD. 

. « -

— - * - - » « • * . , • • . ? . ? 

• Telefonas Pul lman (JO 

DR. W. A. MAJ0R 
, GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynoš 8:30 iki 9 išryto 

—M 

1 iki 
2 po pietų ti:30 iki o:30 vakare. 

cago. III. (Adv.). 

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

Pursiduodu: — o kambarių naiuas 
netoli šv. Kazimiero kapinių ant 112-
tos ir Homewood Ave. Parsiduoda ga
nu pigiai; tik už $600.00. Del plates
nių žinių kreipkitės pas savininką. 

Mr. A. Smith, 
3^05 So. Halsted St., Chicago, 111. 

TAISAU NAMUS, 
Murinu, Cimcntuoju, Pleisturuoju ir 
viską taisau. Darba at l ieku spet i ja-
liškai ir pigiai. K a m tokis žmogus 
reikalingas, kreii ikitės: 

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

Telefonas DUOV&K 4429 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiiiiiiimniiifiiif 
Itesid. 93U i",o. S.:::].i.:.l II.-. L'iii^uįo 

Telefonas Haymarket 3544 < 

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

Spccijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telcfosas Drover 96 93 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiitp 

,i Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

2 vartotos Singer pateli mašinos, ge 
riausiam stovyj, v iena Finisher ma
šina, Jacks ir kiti jrankiai turi būti 
parduoti tuojaus už prieinamą kai
ną. Tuojaus atsišaukite. Mes turima 
pilną eilę visokios čeverykams skuros. 

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

Chicago, Ulinois. 
Telefonas Yards 3404. 

• 

EXTRA. 
REIKALINGAS 

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

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

Litluianian R e d Roof ing Co., and 
Shcet meta i Works, 2106 \V. 21th St., 
TeL Canal 4802. 

Telefonas 1087' 

BUICK TAXI'S 
Automobiliai samdoiai del 

Vestuvhj, Krikšl\iH.i. Laidotuvių ir 
del kitokių pareikalavimų. 

Wm. TOBODA ir 
TONY SREBALIUS 

Saviniskai 
340 L- 14Ui St., Chicago Heights . UI. 

Mokykis Kirpimo ir Dcsigiiiiig 
Vyriškų ir Moteriškų Aprcdalų 

Mūsų sistenio ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų j trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir s iuvimo 
skyrius, kur įacs suteiksime praktiš
ką patyrimų, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų 8iu-
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagul Jūsų mie-
ry. —- bile stailės arba dydžio, ir bl-
le madų kuygos. 

MASTKK DKfcltiNLMi s< i l O O L 
J. F . Kasnicka, Perdėtui is 

118 N. La Salle gat., prieš City Hali 
Aisišaukil aut 4 to aug l io 

11 - / 
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DRAUGAS šeštadienis. Kovas 29. 1019 

i 

K -

CHICAGOJE. 
•:•: 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Šeštadienis, Kovas 29 d., 
JEĮortohlas Eustassijus. 

Sekmadienis, Kovas 30 d., 
Jonas Rliin.'ikns. Kivirinas. 

Pirmadienis, Kovas 31 d., 
Balbina. Benjaminas. 

SUIMTA VISA PLĖŠIKŲ 
ŠEIMYNA. 

Policija veikia; plėšimai neap-
sistoja. 

PLĖŠIKAI PAĖMĖ $32,000. 

Niekšai apkraustė ir depozito-
riu dėžutes. 

Iš CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJįĮ. 

i š WEST SIDES. 

Vakar anksti ryto penki 
plėšikai įsikraustė žinntnon 
Joseplio Trinerio \ y n o krau
tuvei* po niun. 133.°> So. Ash
land a ve. Viliuje atrado ketu
ris darbininkus, juos suvarė 
namu rusin, suskaldė didele 
geležine vanltą ir išnešė lais
vės bondsų, pinigu ir visokiu 
brangiu daiktu, viso apie $32,-
000. 

Plėšikai dirbo apie tris 
valandas, išnėrė daug vyno. 
Visas laikas privertė sargi; 
^lietinei Prelia! ateidinėti 
**-bo?;,us*' ir raportuoti, jog 
k r a u t u v ė j e ir ofise y ra v iskas 
t . • » » 

gera i . 
Plėšikai apkraustė ir visas 

depozitoriu tlėžes, kuriose pi
nigus ir brangesnius daiktus 
laikė daugiausia Trinerio fir
mos darbininkai. 

DU VAIKINU PRISIPAŽI
NO NUŽUD? FARMERĮ. 

Praeito antradienio vakare 
poliemonas Sullivan suarešta
vo Leslie ii Leonarda C'arba 
rv, 318 So. \Vaslitenaw a ve. 
Jiedu nešėsi kelias dėžes. po-
lieinonui atrodė, kad tai yra 
kas tokio nepaprasto. Abudu 
sulaikė ir nugabeno policijos 
nuovadom Dėžėse atrasta viso
kiu sidabriniu daiktu vertis 
if 1,001). Jiedu tą pavogė iš 
namu po iiuni. 3728 Douglas 
boulv. 

Kuomet policija juodu iš
klausinėjo, nuovadon nuėjo 
ju motina, Mrs. Carbary. Tno-
jaus ir šita paimta negan. Xes 
iš anų dviejų patirta, jog 
j i edu vagia su tėvo h motino--
žinia. 

Paskui policija s u a r e š t a v o 
ir tėvų. To negana . Sua re š tuo 
ta jų d a r tekėjusi d u k t ė ir 
Mrs . C a r b a r y sesuo. Nes duk
tė savo namuose buvo palai
kiusi visokiu pavog tu d a i k t u 
ver tės kelių tūks tanč ių dolie-
rių. (>t>t kuomet nug i rdus i a 
pie daromus areštavimus, 
tuomet tuos visus daiktus pa
vedusi savo tetai. 

Teciaus policija apie tą 
patyrė. Suareštavo ją, paskui 
tetą ir visus pavogtus daik
tus pristatė policijos nuova-

Šiuomi dar sykį atsišaukiu, 
kad visi tie, kurie esate paė
mę iš p. Smilgevičiaus, kuris 
dabar randasi Suv. Vai. ka
riuomenėj, pardavinėti Lab
daringos Sąjungas tikietu se
rijas, kad visas sugrąžintumėt 
žemiau pasirašusiam po num. 
2243 So. Oakley šiandie t y. 
kovo 2!) d., nes loto reikalo už
baigimas bus, nedėlioj, kovo 30 
(i Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje. Todėl prašau visas 
serijas būtinai sugrąžinti. 

A. Cibulskis, 
Lab. Sąj. 7 kp. 

valdybos lai atsilanko. Knvi nc-
ffalės pribūti i susirinkimą, tie tc-
$?u kreipiasi paliudijiTiių reikalais 
šiuo antrašu: 

T. F . nhr. A. Budreckaa, 
3206 So. Limo St. 

Nedėlioję, kovo 30 d.. 2 vai. po 
pietų, šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėje, šv. Jurgio dr-ja turės sa
vo susirinkimą. Visi nariai yr.-
kviečiami skaitlingai susirinkti. 

Dr-jos Valdyba, 

LlLTTVir KABBIVIC 
DOMAI 

ffiE ^ ^E EEE 33 

p i rm. 

Ijietuvių Kareivių muštro lavi-
nisįmnsis atsibus nedėlioj, kovo )»0 
d., Brigrhton Park'o lietuvių para
pijiniame darže, prie 44 ir Pair-
t'ield gatvių. Prasidės lygiai 2 
vai. po pietn. Valdyba. 

i t KEISTUČIO" LOŠĖJAMS 
PRANEŠIMAS. 

( Je rb iamie j i :— 
Visi a r t i s t a i , ku r i e da lyva 

vo lošime " K e i s t u č i o " , esa te 
kvieė iami bū t ina i a t s i l a n k y t i 
suba to j , kovo 21). 7 vai . vak . 
i Dievo Apveizdos par . sveta i 
ne. 

Rcz. Justinas Balsis. 

PRANEŠIMAI 
riCKRO, 1LL. 

Sakė, jie tik gerai ji apmušę; d o n . 
bet tasai greitai mirė. Taip tatai dabar kalėjiman 

atsidūrė visi namiškiai ii 
minės. 

Tai bent 

K> 

pasižymėjusi MM-

Vačių Kstm Susirinkimas. 

L. Vyčių 14-ttvs kuopos nepap
rastas susirinkimas atsibus šešta
dienyje, kovo 29-ta. vakare, šv. 
Antano par. svetainėje. 

Kon sį). 

Lietuvos Vyčių Apskričio Choro 
Rengiamas 

A. L. R. K. LABDARYBĖS SĄJUNGAI 

Ned. Kovo 30 d. 1919 m. ŠV. JURGIO PAR. SVETAINĖJ 
32-ro PI. Ir Auburn Ave. 

PROGRAMA IŠPILDYS LIETUVOS VYČIŲ APSKRIČIO CHORAS PO 
VADOVYSTE p. A. POCIAUS. 

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

TIF, KURIE JAU TURITETIKIETUS SU TAIS PAČIAIS GALĖ
SITE INEITI I SVETAINĘ. 

Nuoširdžiai kviečia RENGIMO KOMISIJA. 

B^ 3E ^ 29 
t a 
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BAŽNYTINIAI V A R P A I 

VARPAI vanrHi 
ATMINČIAI VARPAI 

MeShanne Bell Foundry CV>. 
Ball imorc. M<L. L'. S. A. 

liimiiimiimiiiiiimiiiiiiimiiimiiimiHi 
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Iš NoRTlI S1DKS. 

Clianipaiiiii miestelyj su
areštuota du iš rhicaiios nc-
priangliu. Tai Joseph Ptnek.jmvna' 
5134 So. Laurel #at., ir La\v-j Plėšiku veikimas mieste \a*-\"t 
l*nee Cione, (i2:J VVest 12 šat . apsistoja, ("/.puolamos krau-

Abudu sakosi, jo# turį tik tuvės, apkraustomi net pra-
17 metu amžiaus. .Jiedu nu-! eiviai. Daugelis intaiiamu pik-
žudė numeri Ivhvard Not'Hz! tadariu suareštuota. 
* v 

1S 11/ Pesotum, 411. Abudu 
darytu 1'rbana kalėjime. 

Prisipažino, jog jiedu ap
mušę t JĮ farmerį. Bet jie ne
manę, kad tasai apmušimas 
turėtu pasibaigti Farmerio mir 
timi. 

Abudu dirbo fanuose. 

Policijos viršininkas nus
prendė nepaleisti nei vieno 
suareštuoto, kol nebus tikrai 
susekta katro iš ju nekaltu-
mns.. 

Nes kitaip negalima jokiu-
būdu apsidirbti su piktada
riais. 

North SiiUs Liet. Kareiviu Am. 
Kariuomenėj, Šelpimo Sąjungom 
SUKI rinkimai* Įvyks nedėlioj. kovo 
10 d. šv. Mykolo Arkaniolo par. 

svetainėje, tuojau po pamaldų. 
Yni dutlic svarbiu reikalu, todėl 
visus narius ir norinėius p riša ra
šyt i. laitai širdingai kviečiame su
sirinkti. 

Valdyba. 

Iš TOYVN OP LAKH. 

BALANDY J BUSIĄ 5 'TAG' 
DIENOS. 

Tą patvirtino miesto taryba. 

Kas nori surengti Cbieagoje 
taip vadinama " t a g " dieną, 
šiandie negana gauti miesto 
administracijos leidimas. Kei
kia, kad ta pripažintų ir pat
virtintų pati miesto taryba. 

Miesto taryba balandžio mė
nesiui patvirtino penkias 
M t a g " dienas. Tos dienos bus 
balandžio 7, 8, 23, 27, ir 30. 
Taguos paeiliui: Chieago Be-
nevolent Assoeiation, Irisli 
Soeieties. St. Adelberts Court 
Xo. I, Jųnior League and 
Dauffbters o f Jaeob. 

NEPAMIRŠKITE NUSTA
TYTI LAIKRODŽIŲ. 

Rytoj, kovo 30 dienų, anksti 
ryte laikrodžius nustatvkite 
viena valanda pirmiau. 

Ofieijaliai visoj šalyj laiko 
atmaina ivvks 2:(H) sekmadie-
nio rvte. Kuomet laikrodžiai 
rodvs 2 valanda, tad sulig 
naujo laiko bus 3 valanda. 

Taip viena valanda pirmiau 
nustatyti laikrodžiai bus ligi 
rudens, ligi paskutinio spalių 
mėn. sekmadienio. 

Tas svarbu kiekvienam ži
noti. Nes kitaip pirmadienio 
ryte galima susivėlinti nueiti 
į darbą. 

KAIP TAI ŽMONĖS IŠ
NAUDOJAMI. 

Ant savo kailio patyrė vienas 
lengvatikis. 

Nedėlioję, kovo 30 d.. 2 vai. po 
pietų, šv. Kryžiaus parapijos sve
tinėje, Šv. Klzbietos moterių ir 

i1 rgaiėių dratujija laikys savo se.-
sirokimą. Narės visos teiksitės 
KUSI rinki man atvykti. 

Valdyba. 

Naminių reikalu teisine ana 
dienų, sekė byla jauno farme
rio iš Oerard, Micb., Eduar
do Vineent. Kuomet farmervs 
nupasakojo visus savo vargus, j 
teisėjas stebėjosi jo lengvuti-j 
kyste. 

Vineent atkeliavo Cbiea-
gon perniai lapkriėio mėnesi. 
Po to jis suėjo pažintin su 
Mrs. Marie Re:;, kuri turėjo 
dvi (lukteri: Margaretą 19 
metu ir Annų 15 metų ir vie
na bernaiti 11 metu. 

*• * t 

Kiek p a l a u k u s Alis. Rex su
t iko už Vincento išleisti savo 
j aunesnę duk te r į . 

l*aii mot ina padėjus i Vin
centui gau t i ves tuvėms leidi
m e ir pav ie to k l e rku i po p i i -
siega pasak ius i , jog A n n a ei
n a n t i 19 me tus . 

Po leidimo i šgav imo Mrs . 
Rex fa nuor i ui pa sak iu s i , j og 
Anna esant i t ik 15 metu , tv . 
pe r j auna , todėl j i s t u r i s ves t i 
Marga re t ą . 

I š im ta nau ja s le id imas . 
F a n n e r y s i švaž iavo n a m o ir 
a ts ivežė d a u g i a u p in igų . Su-
gryžęs aps ivedė su Marga re t ą . 

Po to, pa sako jo Vineent , ji? 
pa l iko Mrs . Rex t i k r a s ver
gas . J a i r e ika l au j an t j i s kelis 

L. D. Kun. Vytauto gvardijos 
dr-ja laikys savo susirinkimą ne
dėlioję, kovo 30 d. 2 vai. po pietų. 
Šv. Kryžiaus parapijos svetainėje. 

D r-jos Valdyba. 

1S BRIDGEPORTO. 

siuomi pranešame Tautas Fon
do 32 skyriaus nariams, kad 
yra saukiamas ekstra susirinki
mas, nedėlioj kovo 30 d., 4-ių 
vai. po pietų, sv. Jurgio parap. 
svetainėje. Visi nariai malonėkite 
susirinkti, taipgi kviečiame atsilan
kyti ir tuos lietuvius bei lietuvai
tes, kurie a t jaučiate tautos reika
lus. Bus labai svarbus susirinki
mas, kadangi gavome keletą laiškų 
is Tautos Fondo su svarbiais at
sišaukimais. Taip gri T. P . valtty 
ba kvieėia atsilankyti ir atsiimti 
savo paliudijimus, prisiųstus T. F . 
Centro tiems, kurie aukojo į Ka
lėdinį Tautos Fonde] nemažiaus 
.$10.00. Draugijos taip pat gamai 
paliudijimus. Todėl draugijų 

vis dau-

i L-

ir iš ten pristatyti 
giau pinigų. 

Tokiuo būdu jis išleido $1,-
100. 

Mrs. Rex teisme buvo kal
tinama už jauno vyro išnau 
dojinia; ir pavergimą. 

Kadangi truko tam aiškių 
prirodymų, tad byla atidėta į 

kartus turėjo važiuoti namo Į balandžio 10 dienų. 

WILLIAM GANSCHOW 

Republikonų Partijos Kandi
datas ant Miesto Iždininko. 

Harninke. balandžio 1-ma 1919 
i 

m., l'hicagoje atsibus rinkimai pri
pildymui penkių miesto urėdų, o 
tarpe jų ir miesto iždininko urėdo. 

Chieaga yra antras didžiausias 
miestas Amerkoje. turintis apie •'{ 
milijonus žmonių, užlaikymui ir 
prižiarrj'iuui tokio didelio miesto, 
gyventojai sumoka milijonus do
lerių kas meta. Tie pinigai yra 
globoje žmonių išrenkamo miesto 
iždininko kuris be abejonės turi 
buli patyręs ir ištikimas žmogus. 
idant žmonių sumokėti pinigai bu
tu didžiausioje atsakomybėje* ir 
pilnai apsaugoti. Todėl, kiekvieno 
piliečio priderystė yra rinkti atsa-
kaneiausi žmogų j tą urėtią. 

iiepublikonai pilieėiai miesto Chi-
cagos pastatė ant to urėdo andiua-
tą p. VVilliam (ianseho\\. kuris iš 
priežasties savo ilgmetinio patyri
mo finansiniuose ir pirkly bos rei
kaluose, yra tinkamiausias ir at-
sakanėiausas kandidatas ant mies
to iždui nko. 

f, 
VVilliam Oanseho\v, gimęs Clii-

eagoe 1875 m., yra fabrikantų iš-
dirbime plieninių krumpluotų i<-;-
lų (gears) prie AVashington ir 
Morgan gatvių, kur dirba kelioli
ka šimtų darbininkų, o tarpe jiį 
yra ir daug lietuvių. William 
Gansehou- yra netik pasekmingas 
biznierius, bet ir darbštus pilietis 
padėdamas \ patingas pastangas 
ivykdinime teisių ir konstrukcijų 
geruvei Chieagos gyventojų. \ V i 11 -
iam (Jansehou yra direktorium 
valstijinio banko vardu Markei 
Trust & Savings Bank, ir teipgi 
Komįsijonierium ir Iždininku YVe-
.'t Side Parku, kurios nariu yr.-
ir p. Jonai Bagdžiunas .mums ge
rai žinomas lietu vys.b Žmogus tu
rintis tokius ypatingus gabumus 
yra pilnai tinkamas užimti svarbu 
urėdą miesto iždininko ir privalo 
gauti pilną paramą kiekvieno pilie
čio nežiūriu ant politikiniu pak
raipų. VVilliam Gausehow yra y-
patingai užsitarnavęs lietuvių pi
liečių paramą, nes jis netik ką lie
tuvius gerai pažysta ir su jais 
draugauja, bet turi su jais biznies 
sąryšius ir lietuviam yra gero pa-

Lietuviai, atiduokite savo balsą 
daręs. 
ponui William Ganschovr. republi
konų partijos kandidatui ant mies
to iždininko, padėdami sale jo pra
vardės kryžiuką. J o pravardė yra 
antra iš eilės Kepublikonų kolium-
noj. Balsavimas atsibus Utarnin-
ke, balandžio 1-mą, tarpe 6 vai. 
ryte. ir 5 vai. po pietų. Moterys 
gali balsuoti ant to urėdo. 

FARMOS! FARMOS! 
Jcig-u manai pirkti uke, tai 

apsimislyk ar tavo įnofiti pinigai 
t a ii iSeis ant naudos. Tiktai lie-
tuvhi tarpo tu turėsi jrer.'^, ptii-
kų ir linksmą, gyvenimą. Kaip 
girdėt tai ūkininkai yra lai-
mingri nes jie neturi bosu, ju 
gyvenimas yra užtikrintas ir ka
da nori tada dirba. Micbifrano 
lietuviai ūkininkai labai grražiai 
apsigyvenę, jau turi apie kelis 
šimtus savo tarpe, turi parapiją, 
kelias draugystes ir visokius pa
silinksminimus, r ionais g>vc-
nantieji angiai siūlo mums savo 
farmas ant pardavimo, taigi tie 
kurie norite pirkti farmas mušt/ 
šv. Antano Draugija turi nusky-
rius speeialiai narius kurie jums 
kuogeriausia patarnaus. 

Tie kurie pirksite farmas per 
ftr. Antano Draugiją busite už-
gamdint i , nes gausite gera ir 
teisingo patarnavimą be jokios 
skriaudos, ( 'uster yra tiktai 11 
mylių nuo Ludington. o 3 my
lios nuo Seottville. Norint dau
giau Informacijų, kreipkitės se-
kanciu adresu: 

KAZ. DAUNORA, 
Šv. Antano Draugijas 

Administratorius, 

Box 7, Custer, Mich. 

PUIKUS VAKARAS 
rengiamas 

Lietuvos Vyčių 13 Kuopos 
Stato scenoj 

"GYVIEM NABA8NINKAI" 

Ned., Kovo 30d. , 1919 
SCHOOL HALL SVETAIXHJ, 

48tos ir I Ton oro (Jatviu. 

: : 

* 

Publikai reikalaujant, statoma, ši komedija yra vie
na iš gražiausių taii»i nei vienas nepraleiskite šios pro-
eros ir atsilankykite. 

uosmlzini kviečia 
VVrir 13 KUOPA. 

' • . • 

DR. J. KŪLIS 
I J I7 r i 'VIS GYDYTOJAS IR 

C H I R I R G A S , 

3259 Si). Ua!>t*Ml St., 
Chieago, III. 

Gydo visokias 
ir vaiku. 

ligas moterų 

Priėmimo Valandos: nuo 0 ryto 
iki 12; S iki 9. Nedaliomis: 
nuo 9 iki S po pietų; nuo 6 
v. iki 8 v. 

Mrs. B. PALUBINSKIENĖ 

m®$m®z 

Wy 

REGISTRUOTA 
AKISKRKA 

Turiu patyrimę. 
loterų ligose, 
tano patariavi-:. 
tas užganėdins 

aekvieua mote 
•f. Suteikiu ro 
ią dykai kiek 
'ienai. Atsišau
kite: 

184 S So. 
49th Avenuc, 

Cicero, I1L 
Telefonas 

Cicero 3111 

Gražus Perstatymas 
NAUJA KUN. V. KULIKAUSKO VERSTA 

"Desenzano Mergelė" 
Šį prakilnų perstatymą loš Lietuvos Vyčių 36-ta Kuopa 

iš Brighton Parko, 
parengtas 

L. P. S. 20 ir 57 Kuopos 
Subatoj, Kovo 29d., 1919 m. 

ŠV. MYKOLO ARK. PARAPIJOS S\ FT.. 
1644 AVaban^ia Ave. 

PRADŽIA 7:30 vai. vakaro 
Perstatyme dalyvaus lfl mergaiėiu. Drama "Desenzano Mergelė" 

yra begalo graži 
Taigi nei vienas nepraleiskite Šios progos, nes gailėsitės neatsi-

lanke. 
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti. 

L. D. S. 20-tos ir 57-tos kp. VALDYBA. 

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

ii 

A, L, R. r. MOTERŲ SĄJUNGOS 2 KUOPA 
Stato scenoj Istorišką veikalą 

GIMS TAUTOS GENIJUS" 
Kovo 30d., 1919 m. 

Dabar yra patvirt intos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienj'tose Valstijose A-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį Išsiun
čiame dykai. 

GE0R6I & VITAK MUSIG CO. 
1640 W. 47tft 6 1 , Chieago, m . 

ŠV. ANTANO PARAP. SVET., 
Kampas 15tos Gatvės ir 49th Ct., Cicero, 111. 

P R A D Ž I A 7 VAL. V A K A R E . 

Kviečiame visus a ts i lankyt i an t šio vakaro , eio 
nais turės i te proga pamatyt i ka ip lietuviai mylėjo 
savo tėvynę ir kaip ją gynė nuo priešij. 

Kvieeame nuoširdžiai visus a ts i lankvt i . 

Moterų Sąjungos 2 Kuopa . 
T i t t» » . 

NAUJIENA! 
L.AKERAS KIAUŠINIAMS DAŽYTI, penkios lutokios spalvos la

bai greitai džiūsta, nesišeria ir nesuteršta drabužiu. Tiktai šitoj tega-
galinui gauti , nes eionais išdirbama. 

Taip-pat tur ime geriausias per iamas , muilą ir seno krajaus sal-
daines. 

Tie, kurie nupirks nuo mu3 fotografavimo operatą, mokiname 
fotografistes. Taip-pat siunčiame per paėtą. 

RED CR0WN PHARMACY 
4552 S. Ashland Ave. Chieago, I1L 
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