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METAI-VOL. IV. No. 79 
T * 

Ungarijos su Vokietija 
suokalbiavimas 

. . n 

Aplink Danzigą sutraukiama 
vokiečių kariuomene 

PREZIDENTAS W I L S 0 N A S 
NUSPRENDĖ VEIKTI. 

Pasikalbėjimų laikas jau pasi
baigęs sako jis. 

UŽPAKALYJ UNGARIJOS 
STOVI VOKIETIJA. 

Prancūzai su rumunais tu r i 
dokumentus. 

SUTRAUKIAMA ARMIJA 
APLINK DANZIGĄ. 

Armijai vadovauja von Hin-
denburgas. 

Paryžius, h.1. i>. - lVnn- ****"• b i , L " ~ * • " 
tmų ir rumunu v t m u s y b ė s y ° r k " < ' r a M P**?*"*™ l i l " l » l " 
tinVsnv-, rankom darbiu* ,1..- P ™ " * " " . •""* vokiečiai n,. 
kumentus. Paryžiaus laikraš
čiai rašo, kad t i** dokumentai 
— tai aiškus prirodymai, jog 
bolševiku valdžios iškilimas 
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Ungarijoje yra didžiumoje pa
ties grafo Kareivi darbas sa-
jungoje su Vokietija. Tasai 
visas veikimas yra a tkre ip tas 
tiesiog i talkininku šalis. 
• Praneuzu užsieniu reikalu 

4 4 *. 

ofisas turi žinių, jot;: nubaru 
revoliucija yra pakelta išmė
ginti talkininku valios st ipru 

link Danzigą sutraukia skait
lingą arniiją. Tai armijai va
dovauja fieldmaršalas von 
Tlindenburgas. 

Kariuomenė koncentruoja
ma ypač Grandėme ir Thorn. 
J a i pavesta ginti geležinkeli, 
einat i iš Danstjm i Poznaniu. 
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REZIGNAVO DEL PRAGY
VENIMO PABRANGIMO 

New York, bal. 2.—Šio mie
sto sveikatingumo komisijo-

">n. jnos pagąsdinti nierius. I)r. Copeland, rezig-
dar Vokietijos prisidėjimu n a v o i Š užimamos vietos, nes 
prie Ungarijos bolševikizmo. ! negalėjęa pragyventi iš gau-

Prancuzų, anglų ir serbu rot- narnos algos. 
-i'<>~ paganau* iš Budapešto 
nukeliavo Belgradan. Buda-: Berne, bal. 2.—Italijos pro-
poste tos misijos buvo laiko- vineijoj Apulia siaučia raup
iuos uždarytos savo kvattefo- p,,, epidemija. Tūkstančiai 
se, bet ne kalėjime. 

epidemija. 
žmonių išmirė. 

Chicagoje išrinktas tas pat 
majoras 

Cbieagoje po rinkimu. Pi
liečiai dar sekantieins ketu
riems metams išsirinko tą pa
tį majorą,YVilIiain Hale Thom
pson. .Jis laimėjo FTJJOO balsu 
didžiuma. Visa Chieagos 
spauda jo išrinkimui aštriai 
priešinosi. Bet jis gavo vir
šų. Beiškia, šiandie nelengva 
nuvaikyti žmonių mintis. 

• 4, 

Antrąją sulig balsu skait-
liaus vietą užėmė demokratg 

Prieš prohibicija — 266,529 
vyrai ir 124,7**1 moteris; vi
so :if)i,2(;o. 

" Š l a p i u j ų " didžiuma 247,-
228. " " 

Proliibieijonistai tvirtinti, 
jog tasai uslapiųjų** laimėji
mas esąs menkas daiktas ir be 
reikšmės, nes prohibicija jau 
pravesta visoj šalyj. 

Kad prohibicija pravesta, 
tas tiesa. Bet šis balsavimas 

parti jos kandidatas Svveitzer. turi labai didelę reikšmę. J i s 
Trečioj vietoj paliko neprigul- parodo žmonių upą. Tai smar-
mingas kandidatas iIoyne. Pa- kus ginklas tiems, katr ie Ke~ 
starąji ypaė rėmė spauda. J i s f ginasi sugriauti proliibicijos 
bnvo pas ta ty tas Įveikti Thom- amendmentą. 
psoną. Išr inkta 15 naujų alderma-

Darbo par t i ja i kandidatas nu, iš kurių yra 10 republiko-
paliko net ketvirtoj vietoj. nų. 

rr • J I - -ui Didžiuma balsu pravesta r>i-
Kaip pasidalino balsai. ,. „. . . *"_* - . . * . 

heeiams pasiūlyti bondsų islei-
Partijų kandidatai gavo ve dimai. 

kiek balsų: 
Republikonų 
Demokratų 
Neprigulmingų . . . . 
Darbo „ 
Socijalistų 

Balsavo: 
? v i l i • • • • * * • * • • • • 
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Moterių 

• Miesto klerku paliko tas pat 
257,888 James A. igoe, demokratas . 

"240.288 j Munieipaliu teisėju išr inktas 
110*898 Tlolmes, republikonas. 

. 54,467 Miesto iždininku Stuckdrt , 

.. 23.105 

Slapiej i" laimėjo. 

demokratas. 
Augštesnin pavieto teisman 

4*>2.*' 1 <> teisėju Lewis, vepublikonas. 
256,045 Rinkimų metu nebuvo su

mišimų ir susikirtimų. Sua
reštuota tik t rys žmonės už 

Svaigalu prohibieijos klau- mažesnės rųšies nusižengimus, 
sime laimėjo " s l a p i e j i " . # .Majoro Thompsono šalinin-

Tž prohibicija balsavo 67,-: kai vakar vidumiestyj atliko 
7<)7 vyrai ir 76*325 moterys; parodavimą su didžiausiais 
viso 144,032. krikštavimais. 

Paryžius, vai. 2. — Vakar 
prezidentas Wilsonas išaiški
no, jog ir j is pa ts . apsiimąs 
imti dali atsakomybes už tai-
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kos konferencijos prasi tęsimą. 
Prezidentas pažymėjo, kad to 
užtraukime negalima primesti 
bile vienai kokiai šaliai, ar tos 
šalies atstovams. 

Atvirai jis pažymėjo, jog 
pasikalbėjimų laikas paga
lia us pasibaigęs. Tr dabar jau 
metas parodyti darbo rezulta
tus. 

MARŠALAS FOCH IšKE 
L I A V O Į S P A . 

Tenai konferuos su M. 
Erzbergeriu. 

GYVULIŲ SKERDYKLOS 
P A L I U 0 S U 0 T 0 S NUO 

SUVARŽYMŲ. 

Panaikinta visokia kontrolė 
mėsos. 

VVashington, bal. 2. — Gy
vulių skerdyklos vakar pilnai 
paliuosuotos nuo šalies mais
to administracijos kontrolės ir 
kitokių karės suvaržymų. Tuo 
tikslu prezidentas \Vilsonas 
pasirašė po proklemaeija. 

Vietos maisto administraci
jos valdininkams apie prezi
dento proklemaeija kablegra-
ma pranešė Tloover. 

Reiškia, gyvulių skerdyk
loms sugrąžinta prieškariniai 
laikai. 

Skerdyklų savininkai po to 
paskelbė, jog jie nepakelsią 
mėsos kaine*. Nėra reikale 
tas daryt i . Mėsa jau ir taip 
brangi. 

Paryžius, bal. 2. — Vakar 
fieldmaršalas Focli iškeliavo į 
Spa, Belgijoje. Tenai konfe
ruos su vokieėi^ atstovu Erz
bergeriu Danzigo reikale. 

Maršalas Foeh per vokieėių 
uostą siunėia lenkų kalinome 
nę Lenkijon. Bet vokiečiai 
prieš tai smarkiai priešinasi. 
Be to, lenkai tą uostą nori pa
sisavinti, kaipo vienatinį iš
ėjima i jures. 

Maršalas įgaliotas pilnai 
tart ies su vokieėių atstovu. J i s 
bus nuolatiniam susinėsime su 
taikos konferencija. 

KARĖS LAIVAI IŠPLAU
KIA EUROPON. 

Apie ta i paskelbė karės laivy
no sekr. asistentas. 

D E B S A S - E I S KALĖJIMAN 
BALANDŽIO 15 D. 

VVashington, bal. 3.—Karc's 
laivyno sekretoriaus asisten-
tas Roosevelt paskelbė, jog į 
Anglijos pakraščius išplauk
sią keletas Suv. Valstijų ka
rės laivu. 
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Pirmiau buvo pasklydęs 
gandas, kad karės laivai plau
ksią į Rusijos pakraščius. Bet 
sekretoriaus asistentas užgy
nė tą gandą. ' Tik pažymėjo, 
kad gal paskiau i Rusiją bu
sią pasiusti. 

RUHR APSKRITYJ PAS 
KELBTA KARĖS 

STOVIS. 

Raudonieji išnanjo 
sukilo Vokietijoj 

Šiuo kartu jie smarkauja 
Struttgarte ir Frankforte 

IŠNAUJO ŽUDOMI ŽMONĖS i AMERIKONIŠKI KAREI-
VOKIETIJOJE. 

Nes i r vėl spar takai pakilo 
prieš valdžią. 

Taip čionai pranešta iš W a 
shingtono. 

Cleveland, O., bal. 3. iš 
YVasliingtono pranešta, k a i 
soeijalistas Debs, teismo nu
baustas kalėjimam bus pann-
tas šilan balandžio 15 d. 

Balandžio 9 d., iš VVn>hing-
tono tuo žvilgsniu bus į ėia 
išsiųsti reikalingi augš-
ėiausiojo teismo nusprendimo 
dokumentai; 

Minia žmonių užpuolė policijos 
namus i r padegė. 

Berlynas, bal. 3.— Praeitą 
antradienį valdžios kariuome
nė mieste Stu t tgar te susirėmė 
su 

VIAI NEBUS SIUNČIA
MI Į RYTINĘ EU

ROPĄ. 

Ungarijos bolševikai norį 
taikos. 

Londonas, bal. 3. — Prezi-
streikininkais, spartakų j dentas AVilsonas painformavo 

UŽGINTA NAUDOTI KAI
ZERIO PAVEIKSLUS. 

Berlynas, bal. 3 . - - Mokslo 
ministeris llaeniseh paskelbė 
parėdymą, kad iš visu mok v-
k 1 it ir mokslo įstaigų butų 
prašalinti buvusio kaizerio ir 
buvusio sosto Įpėdinio paveik
slai. 

LigSiol tie paveikslai Pra
si joji4 posenovei buvo gerbia
mi. 

IŠKELIAUJA KARĖS SEK 
RET0RIUS. 

Washington, bal. 3.—Atei
nantį pirmadienį Europon iš
keliauja karės sekretorius 
Baker. 

OHIO VALSTIJOJ MOKY 
TOJAI IR MOKYTO 

JOS TURI PRI
SIEKTI. 

(bolševikų) sukurstytais . 3 
Berlynas, bal. 3.—Vokietijos i žmonės užmušta ir daugelis 

valdžia nusprendė paskelbti; kitų sužeista. 
kur yra svarbiausias Vokieti-j Galų-gale demonstrantai bu
jos fndust rijos eentras. Pa- į vo išsklaidyti ir pravesta sio-
siųsta kariuomenė apsaugoti kia-tokia tvarka. Bet neilgam. 
dirbtuvės ir darbininkus nuo Kad apsaugoti ramuosius 
teroristų bolševikų. gyventojus ir* jų mantą, val-

Baisios raiušės buvo ivvku-1 <*žia paskelbė karės stovį Stnt-

Cokimbus, O., bal. 3.—Oliio 
valstijos senatas priėmė bi-
lių, kuriuomi visose mokyklose 
uždraudžiama mokinti vokiš
kai, gi mokytojai ir mokvto-
jos pirm užėmimo vietos turi 
prisiekti, kad bus ištikimi ša
liai. 

PRALAIMĖJO SOCIJALIS 
TAI RINKIMUOSE. 

Milwaukee, Wis., bal. 3.— 
r i a andai buvusiuose rinki
muose socijalistų kandidatai 
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skaudžiai pralaimėjo. Kituo-
met cia socijalistai buvo pa
garsėję. Bet dabar stumiami į 
užpakalį. 

šios mieste Frankfurte (ties 
Main). Žmonių minia užpuolė 
policijos namus ir tuos pas
kui padegė. Kariuomenė nu
malšino riaušes ir pm£f dė 
tvarką. \ 

Bet pirm' to riaušininkai 
suspėjo iš kalėjimo paliuosuo-
ti daugelį kriminalistų. Šitie 
pradėjo prajovus išdarinėti 
mieste. 

Frankfurte t rūksta maisto. 
Tad bolševikams nesunku su-
kufrstyti žmones prie riaušių. 
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ĮVEZDINTAS NAUJAS 
VYSKUPAS. 

Baker, Oregan, bal. 3.—Ši
ton dioeezijon įvezdintas 
Šventojo Tėvo paskir tas vys
kupas. J o Malonybė J . F. Mc-
(Jratli. 

— Dublinas, bal. 3.—Prezi
dentas VVilsonas atsisakė ap
lankyti šį miestą. Pranešė, 
kad yra užimtas svarbiais 
darbais. 

TŪKSTANČIAI SUAREI 
TUOTA BARCELONOJ. 

Madridas, bal. 2.—Barcelo-
noj suareštuota tūkstančiai 
žmonių, kad panaikinti ten ge-
neralį darbininkų streiką. Ka
rės laivai tur i atsukę anuo
tas į miestą. 

Gatvekarių streiko reginys mieste Newark, N. J. Streikas kaip tenf taip apylinkėse tę
sėsi tik kebas dienas. Neapsiėjo be trukšmų. 

tgarte . Po 8:00 vakare visam 
mieste visos krautuvės, teat
rai ir viešosios vietos turi bufi 
uždarytos. Gi atidaromos l i k 
po 9:00 ryto. 

Po 9:00 vakare ir per visą 
naktį uždrausta gatvėmis vi
sokie važinėjimai. 

Mieste spartakai paskelbė 
generalį streiką. Darbininkai 
paklausė ir užtad susilaukė 
aštrių parėdymų. 

Suspenduota gatvekarių va
žinėjimai. Pas ta neišnešioja-
ma. Laikraščiai neišeina. 

Pirkliai ir visi kiti profesi-
jonalai nutarė pakelti kontr-
streiką. Xes tas kai-kur pade
da sutruškinti bolševikų įsi
vyravimą. 

Daugelis žmonių žuvo. 

Frankfurte didesni susi remi-
mai įvyko, kaip Stut tgar te . 
Tenai skaitlingesni streikinin
kų būriai susirėmė su skaitlin-
gesne valdžios kariuomene. 

11 žmonių užmušta ir 25 su
žeista. Suareštuota apie 400 
žmonių. 

Kuone visoj Vokietijoj iš
nanjo bolševikai ima kelti gal
vas. Dabar jie griebėsi nau
jos taktikos. Kurs to darbi- r 

n inkus prie streikų. Paskui 
streikininkus siunėia prieš ge
rai apsiginklavusią valdžios 
kariuomenę. 

Pasakojama, jog išnanjo 
Vokietijai grūmoja bolševiku 
sukilimas. Bet šiuo kar tu di
desnis ir pavojingesnis. 

'Nes pirmiau vokiečių bolše
vikus gyvai rėmė tik vieni ru
sų bolševjkai. Dabar juos pil
nai paremia ir Ungarijo^, bol
ševikai. 

Dabar bolševikų visas tiks
las — sudemoralizuoti šalies 
darbininkus, sunaikinti viso
kią šalies industriją ir, ant ga
lo, pagrobti savo rankosna 
valdžia. 

visus kitus Amerikos atstovus 
taikos konferencijoje, kad a-
merikoniški kareiviai nebus 
siunėiami jokion naujon karėtai 
į rytinę arba pietrytinę Euro
pą. 

Iš Bucharesto pranešama, 
kad skaitlinga talkininkų ka
riuomenė išsodinama mieste 
Constanza, Rumunijoj, ties 
Juodomis jūrėmis. Sakoma, 
ji bus pasiųsta tiesiog TTnga-
rijon. 

JJ2 nori taikos. 

(Jauta žinių, kad Fngarijos 
bolševikai nori taikos visuose 
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frontuose. Taikos nori ir rusų 
bolševikai. J i e nori ir pripa
žinimo jų valdžių. Nes tuomet 
jie drąsiau veiktų pasaulio 
pragaiščiai. -

Pugari jos bolševikai orga
nizuoja naują armiją: Sako. 
jog ta armija organizuojama 
ne su tikslu pasipriešinti tal
kininkams, bet šalies reikalais. 

Toliaus jie tvir t ina, jog su 
rusų bolševikais jie turį ma
žus ryšius. Neseką anų politi
kos. Bet vaduojasi s savąja. 
Nes rusų bolševikų programa 
jiems netinkama. 
Paima brangius akmenėlius. 

Bolševikiška valdžia Buda
pešte paskelbė parėdymą, 
kad komunistų valdžiai be jo
kio atlyginimo žmonės pa
vestų visus brangintinus ak
menėlius. 

Nepaklausiusieji įsakymo 
busią baudžiami. 

PARDUOTA 600 KAIZERIO 
ARKLIŲ. 

Sušaukti part i jų vadai. 

Pat i viena valdžia negali ir 
neapsiima išrišti uosto Danzi
go klausimą. Danzigo reika-

Amsterdam, bal. 3.—Vokie
ėių valdžia per lieitaeiją par
davė 600 parinkt i nų buvusio 
kaizerio arklių. 

Už vieną geriausią arklį pa-' 
imta $5,000. 

— New Vork, bal. 3.—Už
vakar ėia buvo labai šalta? 
ras, kokio per 45 metus nie
kas nebeatmena šiuo laiku. 

lauja talkininkai. Jį nori pa
vesti lenkams. 

Vokieėianrs gaila to s^er 
baus miesto. Bet pati viena 
valdžia tuo klausimu nieko 
negali veikti. Tad ji sušaukė 
visų partijų vadus suvažiavi
mam Šitame bus išrištas tas 
klausimas. 

/ 
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Milijonas Parašy. 
Pirma negu praslinks dešim

tis tlienu, turime turėti milijo
ną, parašų po peticija, reika
laujančia, kad Lietuva butu 
neprigulmini^a. Laisvės mes 
trokštame kaip džiūstantį žo
lelė lietaus ir šviesos. Tai lai
svei Įgyti aukojame šinftus 
tūkstančiu dolierių atitrauk
dami juos nuo savo stambiau
sių reikalų. Dabar telieka tik 
pasirašyti, kad tos laisvės no
rime, ir savo parašus Įteikti 
Kongresui per Pildomąjį Lie
tuvių Komitetą. • , 

Rašyk i n a-s visi: ir seni ir 
jauni, dideli ir maži. Kūdikis 
pramokęs pasirašyti savo var
dą - pravardę turi teisę rašy
tis ant tos peticijos. J i nėra 
vienų pilnamečių, o visų lie
tuvių peticija. Ji yra ne vien 
lietuvių, o visų Amerikos gy
ventoju užjaučiančių mųs Ša
lies laisvei ir gerovei. 

\Vaukegano lietuviai jau su
judo ir sudarė Komitetą, kad 
tas tuos parašus surinktų. 
Rinks svetainėm? ir eidami per 
namus. Protingu ir naudin
gu darbštumu waukeganiečiai 
lietuviai pasižymėdavo ir se-
niaus. Dabar jie naujai pri-
rodė savo mokėjimą greit ir 
gerai dirbti. Tikimės, kad ir 
kitos kolonijos taip-jci neatsi-
liks. 

"Draugo'* redakcija išsiun
tė telegramą į Pildomąjį Ko
mitetą, prasydama prisiųsti 
peticijos tekstą, kad galima 
butų į laiką perduoti visiems, 
net ir toli nuo miestų gyve
nantiems ūkininkams. 

Ir tie atsiunčia į mųs re
dakcijų laiškų, prašančių peti
cijos lapu. 

Gavome ofieijalį pranešimą, 
kati Tautos Fondas dalykui 
surištam sii peticija jau pas
kyrė trisdešimts tūkstančių 
dolierių. Tai yra didelė suma. 
Protingose ir sąžiningose lan
kose ji atvestų neabejotinai 
naudingų vaisių. Tik pridė
kime prie to dar savo pasidar
bavimo uolybę. Nesigailėkime 
neikokių pastangų. Pinigas 
su darbštumu sutaręs pagami
na didelių daigtų. 
/Atsiminkime, 12 balandžio 

turi būti užbaigtas rinkimas 
milijono parašų po lietuvių pe
ticija. 

PIRKITE KARfiS TAUPY-
M0 ŽENKLELIUS (W.S.S). 

Thompsoną išrinkus 
i — ~ — — — 

Mes stovėjome už Sweitze-
rio kandidatūrą į Chicagos 
miesto pirmininkus arba ma
jorus. Tapo išrinktas ne mū
siškis kandidatas demokratas, 
bet turtingas republikonas 
Thompsonas. Chicaga neturi 
delko nusiminti. Thompsonas 
yra protingas ir sąžiningas 
žmogus. J i s turi užtektinai e-
nergijos ir darbo žmonių rei
kalus brangina, nors pats nė
ra iš rankpelnių. 

Kadan-gi' didėji inys mies
to laikraštija yra jam priešin
ga, tai beveik niekas nepažy
mi, jog tik Thompsono pas
tangomis Chicagoje išliko 
penki centai už važinėjimą 
gatvekariais. Kituose Ameri
kos didmiesčiuose, ypač rytuo
se, jau senai mokama 7 arba 8 
centai. Tas gatvekarių pigu
mas labjausiai naudingas dar
bo žmonėms. 

Per ketverius metus neleng
va išrauti iš didelio nieisto įsi
senėjusius blogumus. Tbomp-
sonas per ketverius metus jau 
dirbo; dabar tam tikslui jis 
turi dar kitus ketverius metus. 
Yra vilties, kad šitais ketver-
riais metais jo darbštumas bus 
pasekmingesnis. 

Stovėjome už Svveitzer'į. 
Tas gavo netoli tiek balsų, 
kiek ir Thompsonas. Demo
kratas 8wetzeris butų be abe
jonės laimėjęs, jei ne klaidos 
demokratinių sluogsnių politi
koje. Pirmiausia klaida buvo 
ta, kad didelis demokratų 
dienraštis Chicago Herald and 
Examiner. neparėmė demokra
tų kandidato, o stojo už Koy-
ne. Tokiu būdu gana stambi, 
nors neapskaitliuojaina, balsų 
dalis tapo atitraukta nuo 
S\veitzer'io. Sunku Įspėti He-
raldo apsėjimo priežastis, Gal 
jam nepatiko SNveit^er'io ka
talikystė. Jei taip butų, tai 
pasirodytų, kad tas dienraš
tis smarkiaus nekenčia kata
likų negu myli demokratiją. 

Demokratinė l>e abejonės y-
ra naujai Susidariusi Darbo 
Partija. J i norėjo žinoti kiek 
Chicagoje yra žmonių prijau
čiančių jai. Tos žinios trokš
dama ji pastatė savo kandida
tą į majorus, nors žinojo, kad 
jis nelaimės. Bet ta. proga su
skaitys balsus, paduotus sulig 
partijos noro ir parodys jos 
jiegas. Savasis jos kandidatas 
atitraukė nuo S\veitzer'io T>4 
tūkstančius balsų. Darbo Par
tija nebūtų to dariusi, jei ou-
tų mačiusi, kad prieš demo
kratų kandidatą stovi tikras 
darbininkų priešas. Bet sto-
vėjo, teisingas ir geras žmo
gus Thompsonas, dėlto Dar
bo Partija užsiėmė savaisiais 
reikalais. Ji patyrė, kad Chi
cagoje turi maždaug keturio
liktąją dalį balsuojančių pi
liečių. 

Teisėjas lloyne buvo stam
biausios laikrašti jos kandida
tai, .lis gavo 110 tūkstančių 
balsų, dusyk tiek kiek Darbo 
Partija. Tat reiškia, kad di
džioji laikraštija Chicagoje ve
da truputį daugiau negu sep
tintą dalį balsuotojų. Kitos 
šešios dalys kritiškai žiuri į 
didžiųjų laikraščių patiekia
mus siulijimus. 
-' Demokratinėje šalyje ren
kamasis valdininkas tada gali 
pasekmingai darbuotis, kada 
ji paremia visuomenė. Thomp
sonas gali tikėtis paramos iš 
balsavusių už jį repnblikonų, 
iš gerbiančių jį jo priešininkų 
demokratų ir iš Darbo Parti
jos. Tik didžiųjų laikraščių 
šalininkai nepadės jam. J is 
negali tikėtis nei socijalistų 
paramos. 

Išreiškiant skaitlinėmis ga
lima sakyti, kad, iš 780 tuks-
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Siųskite Pinigus Centrams. 
Kovo 18 d., 1919 m., Tarybų 

Pild. Komiteto susivažiavime, 
tarp kitko, buvo kalbama, kad 
daugelyje vietų Lietuvių kolo
nijos, draugijos ar šiaip kuo
pos turi susirinkusios lietuvių 
šelpimui arba Lietuvos laisvės 
reikalams pinigų, bet jų į esan
čiuosius fondus nesiunčia. Ta. 
pinigų nesiuntima pamatuoja 
tuomi, kad arba reikalauja su-
sitvėrimo vieno abelno fondo, 
arba, sako, nori siųsti stačiai 
Lietuvos valdžiai. 

Tarybų Pild. Komitetas, aps
varstęs šį nesiuntimo pinigų 
klausimą, nutarė sekančiai: ' 

* 'Svarstant aukų rinkimą, 
pasirodo, kad randasi kolonijų, 
kurios turi pusėtinai pinigų su 
rinkusios, bet nei į vieną iš 
dabar esančių fondų jų nesiun
čia. Nutarta tokioms koloni
joms patarti surinktus pinigus 
pasiųsti Tarybų Egzekutyviam 
Komitetui, Washingtone, kuris 
yra Lietuvos valdžios įgaliotas 
rūpintis Lietuvos reikalais A-
merikoje". ' 

Ištiesų, dabar, kada abi Ta
rybos pripažino Provizijonalės 
Lietuvos valdžios autoritetą ir 

yra nutarusios surinktuosius 
pinigus siųsti vien Lietuvos 
valdžiai, arba jos autorizuo
toms jstaigoms, nėra reikalo 
mūsų organizacijoms kivirčy
tis už pinigų siuntimą. Ypač 
dabartiniame laike, vedant ka
rą su Rusais ir turint užrubež-
yje užlaikyti atstovybės, Lie
tuviams pinigų reikia ir butų 
nusidėjimas tuos pinigus po ko 
kiu norint protestų laikyti. Vi
same turi būti tvarka, labiau
sia piniguose. Pasitikime, kad 
visos kolonijos ir organizaci
jos nelaikys surinktų pinigų 
pas save, tik tuoj siųs juos 
centralėms įstaigoms. Kurie 
turėtų padarę nutarimus ne
siųsti nevienam iš esančiųjų 
fondu, lai, sulyg šio Tarybų 
Pild. Komiteto nutarimo, siun
čia pinigus Egzekutyviam Ko
mitetui, kuris yra mūsų srio-
vių bendra įstaiga Washingto-
ne. 

Executive Committee, Lith-
uanian National Council, 703 
—15th St. N. W., Washing-
ton, D. G. 

M. J. Vinikas. pirm., 
Jonas žilius, rast. 

Lietuvių Tautos Tarybai 
Amerikoje. 

Bernas, vas. 24, 1919.! j i politika pastaruoju laiku 

Pasirodžius Amerikos lietu- \k^} t i k * * k r > ^ t i n u o t o k i o s 

tuvių spaudoje p. Gabrio lafo- j taiko« * * * * * K W « > »? •* 
kui apie Amerikos lietuviu t u o t a r* ) U v , s a i l l a r " ^ r ė i l a -
atstovus Europoje, p. Mastau- i m a s m e s t l a n t f k 6 k , ° u o r s 

ska, kun. Dobus] ir p. Pakštą Į s e " e l , ( V , a b a i , r l a b t t l P*+**» 
ir del to galint kilti šiokiu to
kių nesusipratimų, laikau savo 
pareigų pažymėti kelis daly
kus, kurie man, kaipo Lietuvos 
valdžios delegatui 
Konferencijų, atrodo esų pa
žymėtini toje spaudos pakel
toje byloje. 

Gabrio priekaištai kun. 
Dobužiui ir p. Pakštui galėtų 
turėti reikšmės tik tuo atve
ju, jeigu visą Lietuvos reika
lų gynimo darbų norėtume į-
vesti į vienų viešo diplomati
nio darlK) vėžę arba jį matuo
tume kuriuo vienu politikos va
rymo mastu. Turint-gi omeny
je, jog Lietuvos laisvės ir ne-
priklausomyl>ės akcija šiandien 
reikalauja ne tik kokios vienos 
diplomatinės linijos ' 'aukšto
se sferose", bet ir plataus 
nuolatinio darbo propagandos, 
informacijos, komunikacijos ir 
įvairiose medžiagos ruošimo 
srityse, lyginai net savitarpi
nio bendravimo pačių Lietu
viu tarpe, tie priekaištai nu
stoja savo sprendžiamosios 
reikšmės, statant klausimų 
apie absoliutų tikumų ir ne ti
kumų to a r kito asmens atsto
vavimo tikslui. 

Be to dar, pirmas sių die
nų mūsų reikalas yra tai eiti 
mūsų ateities klausimuose 
tam tikram tvarkingam kon
takte visiems drauge. Atskirų 
kolonijų politika arba net at
skirų asmenų čia mūsų. reika
lui gali būti labai nepageidau
jama ir leistina tik tiek, kiek 
tokie atskirumai moka įsiderin 
ti j bendre krypsnį ir tik reiš-
kiau iš visų pusių nušviesti 
Lietuvos valstvbės kūrimo 
motyvus ir reikalavimus. P. 
Gabrio " separa t inė" augšto-

taneių balsuojančių piliečių 
552 tūkstančiai bus Tliompso-
no parama, o 134 tūkstančiai 
bus jo priešininkai arba opo
zicija. 

Taip dalykams esant mies
te majoras gali linksmai toliau 
dirbti savo darbą ir tikėtis iš 
jo naudingų pasekmių 

atsargiai vaduotis del jūsų 
atstovybei! tais motyvais, ku-
rie yra išdėti jo laiške. Aš tu
riu pabrėžti, jog p. Pakšto ir 

Tail'osj l?u u ' Dobužio darbas, kiek 
jis jų yra mokamas ir ištesa-
mas, yra varomas dabar su 
kietu pasirįžimu būti visuo
met tvirtinu kontakte ir Lie
tuvos valdžios atstovybe ir 
tuo žvilgsniu jis atsako ankš
čiau minėtai pamatinei mūsų 
akcijos sulygai. Priešingai. 
p. Gabrys iš to suvienyto fron
to, kiek man pačiam teko per
daug aiškiai iš pasikalbėjimu 
su juo patirti, mušasi visai iš
trukti, ir tai daro del griežtai 
asmeninių savo nesutikimų su 
Lietuvos valdžios taikos dele
gacijos kai-kuriais nariais. 
Toks darbas savaime dar, ži
noma, nenusmerkia nei inten
cijų nei atspėja rezultatus, bet 
jis taip pat neduoda ir reika
lingų garantijų. 

Apie p. Mastau^kąj, a£ nieko 
tikro negaliu pasakyti, esu 
geriausios apie jį nuomonės iš 
kitų pranešimų ir tikiu, jog 
kaif) ir kiekvienas rimtas po
litikas, jis laikysis ankščiau 
mano nusakytų principų Lietu
voj nepriklausomybei iškovoti 
asmeninių intrygų atmosfera. 
kuriojs taip daug šiandien yra 
įnešę kai-kurie mūsų užsienių 
veikėjai, turėtų užleisti vietų 
koordinuotam visuomenės dar
bui. Tas pastangas aš visų-
pirma esu pamatęs jau Berne 
pas kun. Dooužį ir p. Pakštų 
ir manau, jog tai yra viena 
pamatinių jiems reikomenda-
cijų. Žinoma, darbo platumas 
negali apsiribuoti tais asme
nimis, ir Amerikiečių, kaip-ir 
visos Lietuvos reikalas yra 
daugiaus deleguoti savo atsto
vų, kurie galėtų paremti. 
kontakte su Lietuvos valdžia, 
mūsų bylų tautų kongrese. 

Su pagarba, 

Klimas, 

Liet. Yals. Tarybos narys ir 
Del. į Taikos Konferencijų 

Paryžiuje. 

RAGINAMA PALAIKYTI 
NUOLATINIUS VALDŽIOS 
SĄRYŠIUS SU ANGLIŲ G A. 

MINTOJAIS. 

* Suv. Valstijų Kuro Admi
nistracija praneša, kad Natio
nal Coal Association virši
ninkai išsiuntinėjo savo na
riams paklausimų, kad išdirb
ti pienus visuomenės naudai, 
pasekmingai sutaikant veikimų 
tarp Suv. Valstijų valdžios, ir 
anglių gaminimo pramonės. 

Kompanijos, priklausančios 
prie National Coal Associa
tion, pagamina kas metai apie 
400,000,000 tonų arba tris ket
virtadalius visoje šalyje paga
mintosios minkštosios anglies. 

Tas pienas yra sudarytas 
pasikalbėjimuose tarp Suv. 
Valstijų Kuro Administrato
riaus, Harrv A. Garfield ir 
anglių operatorių bei mainų 
darbininkų. 

Pasilaikant tų pasikalbėji
mų, atsibuvusių vasario 11 iki 
14 d. visas dalykas buvo pa
duotas ' Prezidentui prieš jo 
išvažiavimų į Prancuzijų. 

Visų mainų operatorių pra
šoma apsipažinti su pakeltais 
klausimais, laikyti susirinki
mus, juos svarstyti ir asso-
cijas direktoriams pranešti1 

savo nuomonę. Taip surinkto
ji associjacijos nuomonė bus 
žinoma bėgyje poros savaičių 
ir bus induota direktorių su
sirinkime, Clevelande, Ohio, 
balandžio 4 d., kuomet jie bus 
plačiau svarstomi. 

Pienuose, kaip pranešama, 
bus pripažinta visuomenės in
teresai, kurie turi santikius 
su anglies industrija, ypatin
gai kaina, kurių ji turi mokė
ti už anglis. Taigi yra suma
nyta, kad visuomenė butų pil
nai ir skaitlingai atstovauja
ma, invedant kokius nors pie
nus, kiniais norima pagerinti 
apystovas. Kad tai atsiekti 
Suv. Valstijų valdžia leidžia 
tokiai visuomenės ' atstovybei 
veikti laike permainų perijo-
do ir vėliau, kuomet pramone 
bus sugrįžus j normales, ra
miųjų laikų vėžes. 

Trumpaiti žodžiais, pleuas 
v ra štai koks: 
• 

Pirma, kad visi faktai del 
tos išdirbistės, ar visi klausi
mai, kokie j) rie jos lyčias, 
kaip tai brangumas pragyve
nimo, brangumas išdirbystės, 
darbo padėjimas, transporta-
cija, ir kiti dalykai, kurie pri
sideda prie anglių kainos pa
kilimo, butų oficijaliar ir tei
singai ištirti kokių nors val
džios atstovų, nes valdžia yra 
visuomenės atstovu. 

Antra, kad visuomenė yra 
viena iš užinteresuotų dalių, 
o kapitalas ir darbininkai kiti 
dvi, ir kad nieko nebūtų vei
kiama, kad išaiškinti padėji
mų, pakol visos trįs dalis, per 
savo tinkamai ingaliotus at
stovus, neturės progos per
žiūrėti ir aptarti „ kiekvienų 
sumanymų. 

.Trečia, kad dalykų nus
prendimas, kaip viršui išreikr 
šta, ir sudarymas valdymo po
litikos yra dvi atskiri t'uųkci-
ji ir viena ir ta pati valdžios 
atstovvbė negali abiejų atlik
ti. 

Ketvirta, kad surastieji fak 
tai butų inteikti nuolatiniam 
valdžios departamentuį ar ko
misijai. Tame sųrašyje nuro 
domų, kad pienas nemano su
daryti naujig atstovybių, bet 
mano panaudoti dabar esan
čias nuolatinės valdžios orga
nizacijas. 

Penkta, kad prezidentas nu
skirtų kokį nors kabineto vir
šininkų, ar kitų tinkantį val
dininkų, atstovauti visuomenę, 
svarstant naujai paduotus 

'dabinu;, ir kaį komisijonie-

riui padėtų lygus skaičius SV. ANTANO DRAUGIJOS 
(kokie trįs) opratorių ir mai-
nierių atstovų. Komisijos 
darbas butų ištirti visas palie
čiančias tų pramonę užduotis 
ir išdirbti pienus tas proble
mas išrišti. Komisija bus tik
rai patariančioji organizaci
ja. 

Šešta, kad komisija duotų 
patarimus prezidentui, kuris 
butų artimuose sąryšiuose su 
industrija ir visais faktoriais, 
kuri į jų ineiną. 

Toks , pienas, pritaikintas 
prie įvairių aplinkybių, ma
noma, gali tikti netik anglies 
pramonėje, bet ir kitose ša
kose. Pagal tų pienų vyriausy
bė turėtų tikrus faktus, skaito 
mestis ir patarimus, kad išriš
ti Įvairias industrijas užduo
tis, kokios laikas nuo laiko ga
li iškilti. J i s nesipriešina dar
bui, kurį dabar veda Komer
cijos Departamento Industri
jai! s Boardas. 

BOLŠEVIKAI ATAKUOS 
RUMUNUS. 

Londonas, bal. 1.— Iš Sta-
nislau, Galicijoje, gauta žinių, 
kad rusų bolševikai apleidžia 
Kijevu ir šiandie visų domų 
jie atkreipia į rumunus. Su
galvota šituos užpulti ir per 
Rumuniją, briauties Ungarijon. 
jon. 

VALDYBOS ADRESAI. 
Waukegan, UI. 

Pirm.—Antaną* J. Sutkus, 1317 
So. Victoria St. 

Vice-Pirm. — Antanas TauSius, 
1125 Lincoln St., N. Chicago, III. 

Nutarimų Rast.—Jonas Bakšys, 
1331 Prescott St., 

Finansų Rast—Jeronimas Se-
muiynas, 759 Sheridan Road. 

Kasierius—Antanas Bakšys, 1339 
So. Victoria St., 

Kasos Globėjai:— 
1. Jonas Montvila, 1320 S. Vic

toria St. 
2. Kaz. Makuška, 1411 So. Vic

toria St. 
\3 . Pranas Kasdelevičius, 1017 

8th St. 
Maršalkos:— 
1. Pranas Dapkus, 1407 Pres

cott St., 
2. Mykolas Galinis, 736 Cum-

mings A ve., 
Knygius—Pranas Kapturauskas, 

1321 So. Victoria St., 
Vėliavos nešėjas — Stanislovas 

Urbonas, 911—8th St. 
Organo Užžiurėtojas — Antanas 

J. Sutkus, 1317 So. Victoria St. 
Šv. Antano Draugija susirinki

mus laiko po 8-tai dienai pirma fc 
sekmadenj, kiekvieną mėnesį, 1-mą 
valandą po pietų, Lietuvių svetai- - * ^ 
nėję, 9th ir So. Lincoln Sts., W a u - > ~ ^ 
keegan, 111. 

S K A I T Y K I T E 
"DRAUGĄ" 

REUMATIZMĄ TURINTI 
Kada tik mainosi oras, kenčia dide
lius skausmus, tiesiog nepakeliamus. 
Dėlto šitie žmonės gali Jums išprana
šauti kiekvienų oro atmainą. Skaus
mas, kuri jie kenčia, yra tikriausias 
ženklas, kad bus lietaus. 

Jeigu sergi i'eumatizmu. nemanyk 
kad tai menkas daiktas, bet pasirū
pink kogreičiausia gauti du tiesiog 
stcl>ėtiuu vaistu iš Aptiekos Partosa. 

REUMATIN'AS 
ir 

PARTOPAIN'AS 
jie tau pagelbės ir greitai už
mirši baisius kentėjimus savo, 
o tavo gyvenimas bus malonesnis 
Abu vaistu sykiu kaštuoja tik

tai $2.00, išsiųsime tuojaus kaip tik 
gausime orderį. 

Jeigu viduriai netvarkoje, tai sy
kiu užsisakyk saldainių Partola, 
kurie apvalo kraują, o taippat ir 
vidurius. Šitų saldainių viena dė
žutė kaštuoja tik vieną dolerį. 

DYKAI 
Iškirpk iš laikraščio šitą 

kuponą ir atsiųsk sykiu su 
užsakymu ir pinigais j APTE
KA PARTOSA—160 Second 
Ave., Dept. L4, New York, N. 
Y., tai tuojaus gausi puikią 
dovaną už dyką. (R.298) 

t 

Temykit! 
Jau susivtvere ir pasekmingai veikia Lietuviška 

• Namu Statymo Bendrove, 
su kapitalu $100,000.00 ir gavo valdišką earterį Colum-
bus mieste, Oliio valstijoj, kurios tikslas yra veikti vi
sose Suvienytose Valstijose ir Lietuvoje. Pelnas už įmo
kėtus (už šėrus) pinigus aiškiai permatomas, nes vos tik 
ši Bendrovė susitvėrė, o užsakymų (darbų) jau turi už 
500,000 dol. ir tie užsakymai be perstojimo plaukte-plau-
kia. Valdyboj yra visi speeijalistai-žinovai ir geri lie-
tuviai-katalikai. Pasiskubinkit pirkti šėrus, kurių kai
na 25 dol. už viena. (Jalima pirkti nemažiau kaip du Še
ru, įmokant 10 dalį jų vertės. ((Jalima užmokėti ir Li
berty Bondsais). Tuojau reikalingi karpenteriai ir no
rintieji to amato mokinties lietuviai. Visokiais reikalais 
kreipkitės: Valdyba. 

The Lithuanlan Building Co. 
6307 Superior Ave. Cleveland, Ohlo. 
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APSAUGOK SAVO AKIS 
Duok jas iš agzeminuoti dy

kai pas 

PETER A. & G. MILLER 
PATYRĘ OPTIKAI 

Kreivos akys pataisomos per akiniu* 
Pilna, eilė Auksinių Dalykų 

Užganėdini mas (Ivarantuojamas. 
9128 Wcst S2ra GAtvė, Chicago, HUUOIS. 

Telefonas tanai 5838 
Skyrius: 4»oe W. Fourteenth Street, Cicero, UUnefe 
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Lietuviai Amerikoje. 
CICERO, ILL. 

Draugijų Sąryšio susirin
kimas. 

VISOS 

niuzi-
dykai 

Susirinkimas įvyko kovo 25 
d., 1919 m., Šv. Antano pa
rapijos svetainėje. 

Seimo reikale: už visuotina 
seimą balsavo balsų mažuma, 
prieš visuotino seimo šaukimą 
balsavo dauguma. 

Pikniko reikalai. Praėju
siam Sąryšio susirinkime buvo 
.pavesta draugijoms pikniko 
reikalingumo nusvėrimas. 
Šiandien 5 draugijos pritarė 
piknikui, o 7 dr-jos nepritarė. 
Ant galo del visokių priešin
gumų prieita prie to, kad tapo 
išrinkta komisija gavimui dar
žo. Daržui gaut vieta ir lai
kas įgaliota komisijai. Ko
mi si jon inėjo A. Valančius ir 
nepamenu kas kitas. 

Reikalauta, kad visų draugi 
jų delegatai pranešti] savo 
draugijoms, kad 
draugijos, samdydamos 
kantus, gėrimų jiems 
neduos. 

Pirmininkas, p. Streleiunas, 
pranešė ir patarė atsišaukti į 
visas d įaugi jas ir plačią vi
suomene, kad kiekvienas lietu
vis bei lietuvė rašytusi po bu
siančiomis peticijomis 12 d. 
balandžio mėli., 11)19 iu., sulig 
M Drauge" ir "Darbin inke" 
nurodvmu. Tam tikslui išrink-
ta komisija, kuri darbuosis, 
kad sušaukti vietos mass-mi-
tingą. Mass-mitinge bus ren
kami |>o minėtu peticijų pa
rašai. Bus parašai renkami *r 
einant per stabas. 

Pastaba: Šis uraimiju Są-
rvšvs susideda iš visu vietinių 
draugijų, be skirtumo pažiūru. 
J is su>itvėrė praeitą vasarą. 
J i s v e i k i u v i s u o s e p o l i t i š k u o s e , 

patrijotiškuose bei tautiškuose 
apvaikščiojiniuose. 

Pirmą kartą aš to Sąryšio 
susirinkime dalyvavau. Xepa-
tėmijau, ar jame socijalistai 
dalyvauja, ar ne. Bet praei
tą vasarą patrijotiškuose ap
vaikščiojiniuose soeijalistai' ne
dalyvavo. 

J . Šliogeris. 

Camp Merritt linksmas, pilna* 
energijos ir karžygiškumo. 
Sugryžęs į stovyklas apšilau-

jam buvo 
[teiktas Lietuvos žemlapis ir 
kur j jis parvežė į stovyklas. 
Čia lietuviai kareiviai nutarė 
tą Lietuvos žemlapj pakabinti 
po Lietuvos vėliava. Taigi 
nunešė Į Knights of Colum-
bus namą ir padavė tos orga
nizacijos sekretoriui, Mr. Gar-
man. Sekretorius su noru 
priėmė nuo lietuvių Lietuvos 
žeinlapį pažadėjo įdėjęs į 
rėmus pakabinti ant sienos po 
Lietuvos vėliava. 

Seržantas V. Vaškevičius 
neužilgo bus paliuosuotas ir 
griž pas savo motyną į Ne-
wark, X. J . Pabaigęs karei
višką tarnyste žadėjo visomis 
spėkomis darbuoties Lietuvos 
labui. 

Seržanto draugas. 

K ISZ«d! « • • — • 

DRROGRS 
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CICERO, ILL. 

Sekmadienyje, kovo 30 d., 
sv. Antano par. svetainėje, 
žmonės gavo matyt pavyzdžių 
tėvynės meilės. Tai Moterių 
Sąjungos 2 kuopa perstatė 
"(linis Tautos (renijus". La
bai tinkanms šiais laikais vei
kalas. Tikiu, kad moterys 
pačios plačiaus jį aprašys. 

BINGHAMTON, N. Y. 

Vyčių paskaitos. 
Vietinė L. Vyčių 31 kuopa 

surengė paskaitą, kuri atsi
buvo kovo 27 d.. Lietuvii} sve
tainėje. Paskaitą laikė gabus 
vietinis vaikinas, M. Balčaitis. 
J is labai gerai atliko savo už
duotį ir užganėdino susirinku
sius žmones. Gaila tiktai, kad 
visai mažai žmonių atsilankė 
— vos 20. Paskaita buvo iš 
Lietuvos istorijos. Nevisi 
binghamtoniečiai žino apie sa
vo protėvių gyvenimą, bet ma
tyt jiems ir nerupi. 

Apart to, dar ir patiems vy
čiams reikėjo atsilankyti, bet 
nežinia kodėl jie nepildo sa
vo nutarimą, nes tiktai 2 na
riai iš vyčių buvo paskaitose. 
Kam dar norėti, kad iš šalies 
ateitą žmonės, jeigu iš 30 na
riu tiktai 2 nariu lankosi į pa
skaitas. 

Vytis. 

CAMP MERRITT, N. J . 

Vaikščiodamas po stovyklas 
netiktai sutikau draugą, ser
žantą V. Vaškevičių, kuris tik 
ką buvo pagrįžęs iš Prancūzi
jos. Papasakojo daug ką iš 
savo patyrimų; apie karės Tmi-
aenybes, apie mūšius, nes ser
žantas V. Vaškevičius dalyva
vo mūšiuose, ir kaip paliko 
nugalėti vokiečiai Sugrįžo į 

Cicero* bolševikiškas ele-
mentas ' tą patį vakarą suren
gė revoliucijonieriškas pra
kalbas kokioje ten smuklės 
lindynėje. Žinoma, buvo nu-
ėje ten ir tamsių kataliką. Tai 
ne pirmas, toli ne pirmas, at
sitikimas.. Tai vis noras pa
kenkti katalikiškai organiza
cijai. Bet kaip visados, taip 
ir šį sykį jiems nepavyko savo 
tikslą atsiekti — negalėjo pa
kenkti Moterių Sąjungos 2 
jcuopai. 

Labd. Sąjungos 5tos kuopos Iždininko 
apyskaita iš trijų men. 1919m. 

Betalpinant "Drauge*' apyskaitas iš įvairių vietų bei 
įvairių rinkliavų visiems tikslams, beatidėliojant spauzdini-
mą Labdaringosios Sąjungos Centro, vietomis ėmė kilti rū
pestis, ar visi skaitliai tvarkoje. Taip-ir Penktoje Labda
rybės kuopoje atsiliepė neužsitikėjimo balsų. Atidedami į 
šalį kitų kolonijų apyskaitas, atspauzdinome Labdaringosios 
Sąjungos ilgą išlaidų ir gavimų surašą iš 1918 m. Dabar 
garsiname Penktos kuopos iždo stovį šiais 1919 m. 

' Ineigos. 
1. Peržiūrint iždininko knygas 1 sausio 1919 buvo. . 92.3,7*) 
2. Simano Mišeikos antras Liberty Bond 50.00 
3. Nuošimčių už vieną kuponą nuo Liberty Bond 74 
4. Per p. Tarvidienę už loto serijas , 10.00 
5. Sausio mėnesiniai įąrokesčiai 4.10 
6. Vasario mėnesiniai įmokesčiai , 6.10 
7. Kovo mėnesiniai įmokesčiai 7.65 
8. Nepaprastų įmokesčių 2.60 
9. Bazaro pelnas 104.94 

• , 

Visų ineigų 279.48 
Išlaidos. 

1. Už tikietus bazarui 3.75 
2. Pašelpa p. K. pirmu kartu 10.00 
3. Pašelpa p. K. antru kartu 5.00 
4. Į Centro iždą įnešta : 205.68 

^sjnstmmrrasD. 
P o valgiui fleužmiršk, kad geriau

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

Kas Geriau? 
Ar mokėti randa visada ir nieko 

neturėti? Ar turėti savo locną. gražų 
n a r n i kuris pats iŠ randų išsimokės. 

Parsiduoda visai naujas mūrinis 
namas $l ,000:~Pigiau negu jis kašta
vo pabudavoti; 2-jų augštų po 5 di
delius kambarius, su "Sun Parlors," 
su elektriką, gazu, bal toms s inkoms 
ir maudynėmis , su visais augštos k le-
sos įtaisymais, su gerais porčiai ir su 
dideliu plačiu lotu 30x125 pėdas. N a 
mas labai šviesus iš abiejų pusių ir 
aplinkui apsibudavota puikiais na
mais. Randasi tarpe lietuvių. Norin
tieji puikaus n a m o greitai ats išauki
te ir galite nupirkti pigiai ir užteks 
$500 į mokėjimui, o l ikusius randos iš
mokės. 

LIBERTY LAND & INVEST-
MENT 00 . , 

3301 S. Halsted St. Cliicago, IU. 

Klauskite J. Sinkaus. 

ALEX. MASALSKIS 
- • • ' K 

GRABORIUS 

Lietuvis gra-
borius. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuvės ko-
pigiausiai. Tu
riu savo kara-

-bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
nę dalį grabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
P h o n e Drover 4139 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Tisuose Teismuose 
Ofisas Didmieotyj: 

00 W. VVASRTNGTON STREET 
Kambaris 809 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto 

3208 SO. MORGAN S T R E E T 
Tel. Tards 780 

Gyeeulmas, 812 W. 3*rd 88. 
Tel. Tards 4881 

$ { » • • • • » » » • » » • • • » • • • • • » » » » * » 

Dr. A. R. Blumenthal D.D.| 
AKI t S P E C I A L I S T A S 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ikij 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11, 
4648* S. Ashland Avc. kamp. 47 St.< 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

224.43 
Pas penktos kuopos iždininką, liko , 54.05 

Viso labo 27838 

*) Tume skaičiuje yra pirmasis p. S. Mišeikos Liberty 
Bond, kuris Centro iž<Iui tapo įteiktas 28 sausio, todėl Centro 
apyskaitoje jis tilps 1919 m. 

Jau nuo senai L. Vyčių 14 
kuopa rengiasi prie perstaty
mo veikalo ^Valka ta" . Ji 
perstatys nedėlioję, balandžio 
(> d., Sv. Antano par. svetai
nėje, 6:30 vai. vakare. Pro-
grame dalyvaus gabiausi sce
nos mėgėjai. Tikimės pasi
sekimo. 

* * • 

KAREIVIO LAIŠKAS. 

"Draugo" Redakcijai. 

Gerb. redakcija! 
Atvykęs \ priešakinius apka

sus, 160 verstii nuo Archan
gelsko, gavau keletą, egzemp
liorių. * 'Draugo" ir 4<Vyčio'*. 
Labai nudžiugau, ues beskai-
1\damas radau, kas amerikie-
cių yra veikiama linkui Lietu
vos neprigulmybės. M»us, ka
reivius, čionai rusai labai ger
bia Sako, kad ne Amerikos 
kariuomenė, tai senai butų 
bolševikai badu numarinę be-
vykindaroi ''žemiškąjį rojii". 

Būdamas giriose, lyg kokio
je dykinėję, nežinau tiaug kas 
dedasi plačiame pasaulyje. Iš
ėjęs iš "Black house" ant oro 
nieko daugiau nematau, kaip 
tik krintantį sniegą ir čirškan
čius nuo šalčio medelius. Liūd
na palieka ant širdies, bet at
siminęs, kad čia esu ir kovoju 
už pasaulio demokratija, už 
paliuosavimo pavergtųjų tau
tų, tarpe kurių yra mūsų tė
vynė, palieka ramiau. 

Atvykęs iš Petrogrado vie
nas kapitonas papasakojo 
mums, kaip vokiečiai pasi
traukdami nuskriaudė lietu
vius ir kitas tautas, atimdami 
\i>okį maistą ir gabųj į . Pas

kui juos eina gaujos bolševi
kų, kurie atima tą ką vokie
čiai paliko. 

Porą savaičių atgal iš Ar
changelsko rašiau apie lietu
vių - pabėgėlių susirinkimą, 
bet pamiršau paprašyti, kad 
prisiųstumet Amerikos Lietu
vių Visuotinojo Seimo, atsibu
vusio 13 (L kovo, Ne\v Yorke, 
nutarimus. Važiuodamas į 
Archangelską nuvežšhi tenykš
čiams pabėgėliams tuos 
" D r a u g o " numerius. Girdė
jau, kad Archangelsko lietu
viai rengia vakarą. (Jai ir 
man jame teks dalyvauti. 

Su pagarba, 
kareivis J . A. Miekeliuaas, 

Co. M. 339 Inf., 
Archangelsk, Russia. 

PRANCŪZAI KOVOJA SU 
UNGARAIS. 

TEISINGAS NTOSPRKN-
DIS. 

Paryžius, bal. 1. — Cngarų 
kariuomenė užatakavo prancū
zų būrį, atsirandantį neutra-
lėj juostoj tarpe Ungarijos ir 
Rumunijos. 

Anot ofieijalių pranešimų, 
ungarai po susirėmimo 350 
prancūzų paėmė nelaisvėn. 

Prancūzų generolas pareika
lavo paliuosuoti nelaisvi us. 
Ungarai pasižadėjo išpildyti 
reikalavimą. 

Pranešama, jog visoj Unga-
rijoj pakilę dideli sumišimai. 

Laikas užsuka savo šviesą 
ant visokių dalykų parodant 
visus blogumus ir gerumus, 
kurk' randasi. Publika yra 
tuonii eisėju. Triner 's Ameri
can Kiixir if Bitter VYine per 
paskutinius trisdešinis meių 
tapo išnešta daugeli kartų iš
mėginimui ir v'suomet ta iš
mėginimą išlaikė Triners A-
nierican Klixir of Bitter \Vine 

j yra gtliausiąs vaistas visam 
pasaulyj, štai ką sako Mr, 

[Jonu JJeaeli, 105 So. Kast Str. 
Sayeh IVnua.. savo laiške ra
šytame gruodžio 25, 1918 m. 
Priežastis jo rašymo šito laiš
ke tai patyrimas kuri gavo 
vartojant nuo pilvo skaiuįėji
mo, galvos skaudėjimo, neturė
jimo apetito ir neturėjimo e-
nergijos, ir silpnumo ir tt. Vi
sose vaistinyčio^e, bet neim
kite imitacijų! — Triners Li-
nimentas yra saugiausias vai
stas nuo reumatizmo, neural
gijos, lumbago, išsisukimų ir 
suputimų ir tt. Gaunamas vi
sose vaistinyeioseT Joseph 
Triner Company 1333-43 $o. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

Reikal inga moteris prie namų dar
bo. Lengvas darbas ir gera užmo
kestis; prie l ietuviškos šeimynos. 

A. Jankauskas , 
1418 S. Fairfield Ave., Chicago, 111. 

7 
« Paieškau savo švogerio Juozapo 
Kvie tkaus paeinančio iš Kauno gub., 
Raseinių pav. Amerike 11 metų. 
Girdėjau, kad gyvena N e w Yorke. Tu
riu labai svarbų reikalą. Meldžiu at
sišaukti sekančiu adresu: 

Jonas Vaitiekus, , 
4544 So. Vv'ood St., Chicago, 111. 

I 
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Dr. M. Stupnicki 

*« 

3109 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telefonas Yards 5032 
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 i » pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

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

MoShanne Bel l Fbundry Co. 
Balt imore. Md.. U. S. A. 
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Parsiduoda 5 kambarių rakandai 
greit Ir pigiai; tiktai 8 mėnesiai kaip 
vartoti. Priežastis pardavimo savinin
kas išvažiuoja j kita miestų. 

J. K., 
1420 So. 48th C t , Cicero, 111. 

SPECIALIS PER ŠĮ 
MĖNESĮ PASIULIJIMAS. 
Mos duodame vieną karvę, dvi 

kiaules ir. 12 vištų kiekvienam ku
ris pirks vieną, iš niusiį 40, 80 ar 1 
J 60 akrų fermas. Dobilų, bulvių 
ir ežerų apielinkėj, Vilas County, 
AViseonsin. Kaina $20.00 už akrą 
ant lengvų išmokeseių. Rašykite 
ar atvažuokite. 

i). F. SANBORN 
Savininkas, . 

CHAS. GODLESKI, 
Lietuviškos Kolonijos Direktorius 
903 Peoples Gas Bldg., 

Chieago, 111. 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
liictuvi.N Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, IU. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pul lman 342. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; 6 iki 9 vakare. Ned. 
9 iki 12. 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, IU. 
Ofiso Telefonas Boulevard l f t 

K a m ą Tel. Seeley 420 

« • • - • - , , - - • • » 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 67C4 

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

3S»»«--«i • - • - » « . . • « 

I 
P. J. 0'REILLY & T 
A. N. MASULIS 

R E A L — ESTATE — LOANS 
— INSURANCE 

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

Matyke mumis Pirmiaus pirkimo. 
©3 and Kedzic Ave. N. W. Oo-

' ner Chicago, III. 

U* 

j 

DR.LE0AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris 
1920 So. Halsted St., Chieago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai. 

Valandos: 1*— l t ryta; 6 — • 
vakare. Ttt . Caaa! 4t«t 

įĄ»m m n m • • 
• 

Dr. & M. GLASER 
Prakt ikuoja 27 metai 

OfįtM 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, J.U. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ouro-

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

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

Telefonas Yards 687 

Resid. 933 So. Asrland Blv. Chicago 
Telefonas H a y m a i k e t 3 544 

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

Speci ja l i t i tas Moter inkų , V y r i š k ų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
TeleCosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 
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f D r . S. Naikelis f 
g GYDYTOJAS I R CHIRURGAS = 

4712 So. Ashland Ave. E 
P h o n e Drover 7042 

MM 

S Cicero office 
4847 W. 14th St. 
P h o n e Cicero 99 

Rezidencija S836 W. 66th St. 
P h o n e Prospect 8586 
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Nusipirkite labai gražią knygelę vardu: . 

Pražudytas Gyvenimas 
arba 

Girtuoklio Išpažintis 
Si ta knygelė vo* tik išėjo iš spaudos. ' 'Draugo" Bend

rovės laida. Turi 59 puslapius. 
Kaina tik 20c. 

"Pražudyaas Gyvenimas" tinka mūsų knygynams. Dau-
delį jų įmautiems nuleidžiamas žymus nuošimtis. 

"Pražudytas Gyvenimas" viena iš gražiausių apysakų. 
Paimta iš suomių gyvenimo. Kas kartę ją pradeda skaityti, 
nepames neperskaitęs ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas ir tarp lietuvių 
palinkusių prie grtavimo, gi paskui nusprendžiusių pataisyti 
savo klaidingą gyvenimą. 

Šita knygelė ypač rekomenduojama mūsų gerb, kle
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo. 

Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspaus
dinta. 

Adresuokite: 
"DRAUGAS" PUBUSHING 00 . , 

1800 VVEST 46-th STEBĖT. 
CHICAGO, ILL. 

PANOTERIAI - MALIORIAI 
BRIGHTON PARKE. 

Puoš iame n a m u s iš lauko ir iš v i 
daus. Darbus at l iekame kuogeriausia 
ir už juos Rvarantuojame. Sąlygos 
lengvai prieinamos. Kreipkitės laišku 
arba ypatiškai, arba telefonu. 

Poška ir Paškauskas, 
4432 So. Fairfield Avenue, 

Chicago, 111. 
Tel. McKinley 5948. 

>S3 

F. P. BRADCHULIS 
l ie tuvis Advokatas 

Attorney a t Law 
105 W Monroe, Cor. Clark St. 
R o o m . 2 0 7 , Tel. Central 320 

CHICAGO, ILLINOIS 

G J T . : i i i - to». ILMAUA! 
Telefonas Yards SSSO 

Tel. Drover 704J 

Dr. C. Z. V eželiu 
LIETUVIS D £ N T I S T A S 

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

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

JOSEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE 6TRKET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwel l 6999 

CHICAGO,. ILL. 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki" 9 išryto — 1 iki 
*2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 
~m»~^»»~»^mmmmmmmmm>mm » , » ^ j g 
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EXTRA. 

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS 

iii si 

REIKALINGAS 
SAVININKAMS 

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

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

Lithuanian R e d Roof iug , Co., and 
Sheet metai Works, 210* W. 24th St., 
Tel . Canal 4802. 

U*«wiy 4*1 l l m l l 
2 vartotos Singer pateh mašinos, gs - j 
riausiam stovy j , v iena Finiaher ma-j 
ši na, Jacks ir kiti įrankiai turi butl | 
parduoti tuojaus už prieinamą kai
ną. Tuojaus atsišaukite. Mes turimai 
pilną eilę visokios čeverykams skur«a. | 

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

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 8404. 

r 
Dabar yra patvirtintos Ir varto

jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jlja koncertiną ir augsUti rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. . Mes gal ime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurj išsiun
č iame dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIC CO. 
1540 W. 47111 St., Chicajfo, 111. 

» • • " • • . • " " " • i'.""11!1 '; . * ' • " • • 
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Jus Galite Sulaikyti 
Plauku Slinkimą. 

Dermafuga sulaiko plaukų 
Hli&kinią, prašalina pleiskanas, 
niežėjimą odos galvos, augina 
plaukus priduodama j iems 
reikalingą maistą. 

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

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

Reikalaujant prisiusime jum 
pačta suvis dykai išbandymui 
sampelj . 

Prisiųskite 10c. stamporate 
persiuntimo lėšų, gausi' išban
dymui dėžutę Demafugos ir 
brošiūrą. 

ARG1L SPECIALTIES CO. 
BOK 37, Phi ladelphia, Pa. 

I M '•••' • I ' " £ I 

Mokykis Kirpimo ir Designlng 
V> riškij ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų s istemo ir ypatiškas mokiai* 
mas parodytus jus žinovų [ trumpaj 
laiką. 

^les turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir sjuvimoj 
skyrius, kur m e s sute iks ime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysite 
Elektros varomos mas ino i mūsų 8iu« 
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkvieciami aplankyti | 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku 
dieną ir vakarais ir gauti specijaliž 
kai pigią kainą. 

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

9IASTER L E S I O M S G SCHOOL 
J. F . fLasoicka, Perdėtinia 

118 N. La Baile gat. , prieš City 
Alsišaukit ant 4 to augsto 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTUS. I SALIUNE PAŠAUTA DU 

ŽMOGŲ. 
Ketvirtadienis, Balandis 3! 

d. Rikardas, vyskupas. 
Penktadienis, Balandis 4 d 

Izidorius. Teodulas. 

!š CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ, 

I š NORTH SIDES. ' 

Plėšikai be nieko išdūmė. 

PO RINKIMŲ; 

Džiaugiasi laimėjusieji. 

m 

į ! 

Chicagoje po rinkimu, kaip 
po kokios karos. Džiaugiasi 
laimėjusioji. Bot kiti tik uosis 
nukabino. Pastarieji raminasi 
patarlo: "Politika, tai vis 
polit ika". Bot ta politika vie
niems yra laiminga, kitiems 
tik vienas susikrimtimas. 

Džiaugiasi majoras Thomp
son su savo šalininkais išlo
šis kova. Nes kova buvo tik
rai nepaprasta. Prieš jį vei
kė1 visi Chicagos didžiuliai 
dienraščiai. Dėjo paskutines 
savo pastangas, kad jį prafo-
linti. 

Ir atrodo, kad spauda iš
dirbs piliečių nuomonę. Bot 
išėjo kitaip. Kaip daugiau* 
prieš majorą uita, tuo labjau 
piliečiai prie jo linko. 

Argi tai mažas šiandie su
sikrimtimas visiems tiems, 
k a t r i e majoru i p r t e š t a r i avo ? 

Rinkimai buvo indomus 
tuo žvilgsniu, kad didžiosios 
partijos, demokratu ir repub-
likonu, buvo susiskaldžiusios 
į frakcijas. Mena demokra
t ę frakcija rėmė noprigulmin-
ga kandidatą vietojo stovėti 
.už savąjį. Kita kitokį kandi-
datą. 

Tas pat buvo ir su ropuliTT-
konais. Juk viena ropubl i ko
mi frakcija agitavo už nopri-
gulmingą, kita už demokratu 
kandidatą, bi tik nepraleisti 
majoro Thompsono. 

Pasirodo, jog partijose su-
siskaldvmai dauir pakenkia 
pačiu partijų reikalams. 

Sweitzer, demokratas, pra
lošė, nos jam buvo primetami 
visokie nebutniokiai ir prieš 
jį ėjo demokratas tlovne, kai
po Jieprigulmingas. J is dau-
giausia tad ir pakenkė Swoit-
zerio laimėjimui. 

Rinkimuose motervs žvmiai 
* * 

dalyvavo. Jų dvi buvo kandi
datėmis j miesto tarybinin-
kos. IVt nieko nelaimėjo. 

Taip, šiandie vieniems 
džiaugsmas, kitiems susi
krimtimas. 

Po Vmkinni vėlai vakare 
keturi plėšikai užpuolė sa-
liuna po num. 1730 So. Ffnls-
ted gaf. Salinno buvo kelioli
ka žmonių. Nelabai jie nore-
jo paklausyti plėšikų koman
dos pąkefti rankas. Tad du 
žmogų pašauta. Ir plėšikai 
nudūmė be grobio. 

Plėšikai inėjo saliunan, 
kuomet susirinki; žmonės gė-
rnvo ir duskusnvo apie pasi
baigusius rinkimus. Piktada
riai veidus turėjo užsirišo 
nosinėmis, kad jų niekas ne
pažintu. 

Kuomet plėšiku vadas įsa-
ko visiems pakelti rankas, ne 
visi jo paklauso. Kas palindo 
po stalais, po kresėmis, kiti 
susirietė užbarėje. Gi Char
les W, Lodding mėgino eiti 
laukan. 

Du plėšikai į jį šovė. Po 
šito ir kiti žmonės sujudo ei
ti prie durių. Tuomet plėši
kai pamatė nieko nelaimėsią 
puolėsi patys prie durių ir 
paleido į žmones dar keletą 
šorių. 

šiuo kartu sužeistas .John 
Kabaigis (?), J) 12 VVost 18 
pi a eo. 

Po to plėšikai nėrė laukan. 
Įšoko jų laukiančian automo
bili un ir nuvažiavo. 

Jiems apleidus saliutą. 

Ketvergo vakare, bal. 3 d., 
7:30 vai, į Šv. Mykolo "Areli. 
parapijinę svetainę, 1644 Wa-
bansia Ave., yra šaukiamas 
bendras visu North Sides lie-
tuvių susirinkimas, kad' pasi
tarti ir išdirbti plonus, kokiu 
bndu galima butų surinkti to
je kolonijoj kuodaugiausiai 
parašų. Kiekviono'liotuvio, be 
skirtumo lyties bei pažiūrų 
ir mylinčio tėvynę, yra prie
derme atsilankyti j šį susirin
kimą. K. 

DRAUGAS ^ , , 
, . ...i ,-Tir T^ .T7"WV n..m 

ketvirtadienis, Baland. 3, 1^19 

tš NOfeTH SftM&Š 

KONCERTAS SU IŠLAIMĖ 
JIMU. 

Xodėlioj, kovo 30 d., š. m., 
Šv. .Jurgio parap. svetainėje 
atsibuvo išlaimėjimas Labda
ringos Sąjungos Centro loto, 
kurį buvo paaukojęs gerb. 
kun. M. Krušas. 

Lotą laimėjo apie 2 metų 
mergaitė, duktė p. Macijaus
ko, gyvenančio po num. 4410 
So. California Ave., Chicago, 
III. Išlaimėjimo serijos nu
meris 45(>. 

Koncertas irgi puikiai nusi
sekė. Programą išpildo L. 
Vyrių Chicagos Apskričio cho
ras, po vadovyste gabaus mu
ziko p. Pociaus. Solo daina
vo solistė ponia O. Pocienė ir 
solistas p. Kudirka. Už vis 
labjausiai susirinkusioms pa
tiko trumpas, bet gražus šmo
telis į. iš operos Karnaviho 

tuojaus pranešta policijai. De- j Varpai. Kiek pelno bus kol 
tektivai automobiliu pasileido 
ieškoti piktadariu, 

Sakoma, vingiai pagysią 
pašautu žmogų. Abudu nu
vežtu šv. Antano ligoninėn. 

VAIKINAS PAŠOVĖ NURSE 

u Paskui pats pasidarėm galą. 

PAKVAIŠO ŽMOGELIS. 

Gydytojai ištirs jo stovį. 

Tony* Saucii iš East Chica
gos pavestas gydytojams per
žiūrėti, ar kartais jam kokio 
Šulo galvoje netrūksta. 

Praeitą sekmadienį jis ap
silankė bolševikų susirinkime. 
Vienas kalbėtojas intikino jį-ir 
visus, kad šią šalį turį valdy
ti ir valdvsia l>olševikai. 

Tony tai įsidėjo galvon ir 
ant rytojaus mėgino net pa-
praktikuoti bolšovikizmą. 

Suareštuotas ir pavesta^ 
psycbopatams. 

Albovt Bottenhagen pašovė 
nursę Jennie Bodeen. Kuomet 
policija atėjo į jo namus jį 
suimti, jis tuojaus nusišovė. 

Jis buvo 21 motų. Xursė 3 . . 
Pastaroji yra ligoninėje ir ko- timo 
voja su mirtimi. 

Tragedija įvyko, kuomet 
mergina atsisakė su juo apsi
vesti. 

PRANEŠIMAS 
Užmokėkite taxus 

KIMBARK STATE BANKE 
Sub-Station Countv Treasurer 

108th ir Miehigan Ave. 
Už patarnavime užmokesčio 

neimamo. 

kas dar nežinia, nes dar nesu
gražinti visi tikiet*' 

I>e to, dar buvo ir kalbos. 
Kalbėjo kun. M. Krušas ir p. 
Žaldokas. Kaip vieno, taip ir 
kito kalbos publikai patiko. 
Vardan našlaičių, širdingai a-
čiu visiems, kurie tik kuomi 
nors prie šio vakaro prisidėjo. 
Labjausiai ir didžiausia padė
ka pripuola Chicagos Apskri
čio L. Vyčių chorui ir jo ve
dėjui ; taipgi solistui ponui J . 
Kudirkai, kuris dainavo solo 
be atlyginimo, tik iš pasišven-

Mažas Vytis. 

Desenzano Mergelė. 

Subatojc, kovo 29 d.', 1919 
m., Šv. Mykolo Ark. parapi
jos svetainėje L. Vyčių 36-ta 
kuopa iš Brighton Park per
statė "Desenzano Mergele". 
Buvo garsinta, kad perstaty
mas prasidės 7:30 vai. vakare. 
Tas neivvko dol kaikuriu lošėju 
netikėto susirgimo. Labai 
nepagirtina iš atžvilgio neiš
laikyti žodžio. Butų taktiš-
kiau, jeigu mos lietuviai pra-
tintumės prie roguliariškumo, 
taip kaip kitos tautos. Nejau
gi mos esame taip nerangus, 
kad negalimo savo duoto žo
džio išpildyti. 

Publikos į šį vakarėlį gana 
skaitlingai atsilanko, matomai 
visi, ypatingai nortbsidiečiai, 
žmgeidavo pamatyti ta naujų 
drama. Negerai, kad moterys 
atsineša mažus kūdikius. Xe 
kūdikio tuomet kaltė, jei jis 
verkia arba rėkauja, alo moti
nos. 

Lošėjos, ponios ir panaitės, 
pusėtinai.savo roles atliko. Žy
miausia iš visų jų buvo Ange
lė Morci "Desenzano Merge
lė' * — p-nia Z. Sakalauskienė. 

patart ina jaunoms mėgė
joms labiau pasilavinti savo 
tep l ių bei jų pačių •prigim
toj kalboj. 

Visos lošėjos, jeigu butų ga
lėjusios kalbėti ta>p grynai lie
tuviškai, kaip p-nia Z. Saka
lauskienė, tai įspūdį dar dides
ni butų padarę 

Vienuolės, abelnai imant, pa
darė- nepaprastą įspūdi pasi
vedamos savo pordotinoi, se
se re i Angelei. 

Patartina visoms kolonijoms 
nusipirkti šito naujo veikalėlio 
knygutes lošimui ir taip pasi
skaitymui Jos yra ganėtinai 
naudingos dol jaunuomenės. 

Petras P. Gurėnas. 

TEATRAS! TEATRAS! Veikalų 
RENGIA LIETUVIŠKAS TEATRĄL&KAS KLIUBAS " L I E T U V A " 

, » - » ir \ 
CHORAS ŠVENTOS " C E C I L I J O S " GIEDORIŲ DRAUGIJOS 

Stato scenoje du gražiausius Veikalus 
ŠVENTA AGNIETE", 3 ių veiksmų ir "ŠVENTA CECILIJA",'4-ių veiksmų 

Nedelioj, Balandžio-ApHl 6, 1919 
School Hali Svetainėje, 48-ta ir Honore gatv. 

Svetainė atsidarys 6 vai. vakare. Perstatymas prasidės 7:30 vai. vakare. 

Gerbiamoji Visuomene:—Kiekvienas esame skaitė gyvenimą "Šv . Agnietės" ir 
Šv. Cecilijos," bet neužtenka tiktai pasiskaityti. Dabar-gi L. T. K. L. ir Šv. C. 

(i. T)r. duoda progą visuomene^ kad pamatytų jų gyvenimą gyvai perstatant ir tik
ras at-sitikimus. Tai-gi gerbiamoji visuomCno nepraleiskite šios progos ir visi atsi
lankykite j ši vakarą. Nuoširdžiai kviečia visus. Rengėjai ir Komitetai. 

•y 

S J E ^ m 
sia, pamylėti jos kalbą ir su 
sipažinti su lietuviu darbais, o« 
podraug neužmiršti ir Djevo. 
Tą viską įgysime per pavyz 
dingus vadovus, per pamoki
nimus, debatus, eiles ir žais-
les. 

Raštininkė. 

O Ar Matei "Čigonus" O 

IŠ BRIDGEPORTO 

PRANEŠIMAS. 

Lietuviškojo Teatrališkojo 
kliubo "L ie tuva" ir elioro Šv. 
Cecilijos giedorių draugijom 
nariams žinotina, kad genera-
liška repeticija veikalų !s\\ 
Cecilija ir &v. Agnietė atsi
bus ketverge, 3 d. balandžio, 
7:30 vai. vakare, fcv.. Kryžiaus 
pa rap i j o s sve ta inė j . L o š i m a s 
bus nedelioj, 6 d. balandžio, 
Scbool Hali, taigi visi lošėjai 
neužmirškite atsilankyti. 

Rež. j . J. Palekas. 

Jeigu nematei, tai ateik į 

School Hali, 48-ta ir Honore Gatves 
TOVVN OF LAKE 

B i r u t e n Rengia 
Liet. Muz. Dr-ja 
Sub.,Balandžio-ApriI5., 1919 

Publikai reikalaujant, "BIRUTĖ" a tkar tos an t ru kar tu nauja. St. 
Š i m k a u s muz ika l i šką t r aged i j ą " f ' I G O N A I " . P o p e r s t a t y m u i " B i r u t ė s " 
Choras, čigonais apsirėdę, sudainuos daug visokiu dainų, no vadovyste 
St. Šimkaus. Pradžia 8:30 vai. vak. Kvieria " B I R I T K " . 

PRANEŠIMAS. 
Iš BRIGHTON PARKO. 

I š TOV/N OF LAKE. 

. Pakilo gaisras automobiliu 
stotyje Manhattan garage, 
7225 Exeliange ave. Too metu 
viduje buvo 60 automobilių. 
Kuone visi sugadinta. 

Nuostoliai siekia 200 tūks
tančių dolierių. 

; 1 

PRANEŠIMAS 
Užmokėkite taxus 

KIMBARK STATE BANKE 
Snb-Station County Treasurer 

108th ir Miehigan Ave. 
Už patarnavimą užmokesčio 

neimame. 

STREIKUOJA TUGMENAI. 

Chicagoje sustreikavo 150 
tugmenų (darbininkų ant ma
žų laivelių). J ie yra unlstai. 
Ligšiol jie dirbo 12 valandų 
dienoje. 

Streikininkai reikalauja da
bar 8 valandų darbo dienoje ir 
padidinimo užmokesties 15 
nuoš. 

Jiems streikuojant sustab
dyta tūkstančiai dolierių ver
tės visokių darbų. 

SVIESTAS TRUPUTĮ 
PIGESNIS. 

Chicagoje 2 centu svarui at
pigo sviestas. Bet bulvės pa
brango 5c. bušeliui. Pasakoja
ma, gal ir kiaušiniai kiek at
pigsią. 

Mėsos pigumo negalima 
laukti. Vyriausybė panaikino 
savo kontrolę mėsai. I r gyvu
lių skerdyklų savininkai tuo
jaus paskelbė, kad mėsa ne
atpigsianti. Reikia tad laukti 
dar didesnio pabrangimo. 

Kovo 29 d. nuo susitrenkimo 
galvos žaidžiant bolę pasimi
rė V. Skinderis. Velionis bu
vo jaunas, 15 m. amžiaus ir 
lankė lligh School. Buvo ge
rai prasilavinęs smuikavime ir 
nekartą būdavo vakaruose pa
linksmindavo publiką. Velio^ 
nis Elzbietos ir Julijono Skin
deriu buvo tikra paguoda ir 
ramybė senatvėje. . 

laidotuvės atsibus balan
džio 3 d. Iš namų po num. 
4523 S. Wood St. bus nuly
dėtas i Šv. Krvžiaus bažnv-
čią, o po pamaldų j Šv. Kazi
miero kapines. 

KAPITONAS GREGORY 
NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ. 

Nesenai sugryžęs iš Prancū
zijos armijos kapitonas Gre-
gory nušovė plėšiką nigerį, į-
sikrausčlusi į kapitono namus 
po num. 3836 Grand boulv. 
Plėšikas buvo James Ham, 
3210 So. State gat. 

CICEROJE REPUBLltfONAI 
LAIMĖJO. 

Ciceroje laimingai išėjo re-
publikonų tikėtas praeito an
tradienio balsavimuose. 

Miestelio prezidentu išrink
to Joseph Z. Klenha; trustisu 
Henry A. Biewski, konstabe-
liu Joseph Benda. 

Panedėlyje, kovo 24 d., š. 
m., Šv. Jurgio parapijoje Brid-
geporte, pasidarbavimu gerb. 
klebono, kun. $K Krušo, arba 
mylėtojo mažų vaikelių, tapo 
sušauktas būrelis vaikų iš tri
jų skyrių: šešto, septinto, ir 
aštunto. Neturėdamas pats 
užtektinai laiko, nes yra daug 
darbo prie tokios didelės pa
rapijos, atsiuntė • savo pagel-
bininką, gerb. kun. J . Svirską. 
J is paaiškino priežastį susi
rinkimo ir ragino sutverti jau
nųjų Vyčių kuopa. Mokiniai 
žinodami, kad kur vienybė, 
ten ir galybė, su mielu noru 
sumanymą parėmė. Turint di
delį skaitlių mokinių reikėjo 
atskirti mergaites nuo bernai
čių. Mergaičių kuopai valdy
ba tapo išrinkta iš sekančių 
mergaičių: M. Miliutė pirm., 
E. Overlingaitė — vice-pirm., 
K. Barcaitė — rast., K. Pet-
kiutė — ižd., V. Jablonskaitė 
ir J . Grigoniutė —. iždo glo
bėjos. . 

Bernaičių kuopos valdybą 
sudarė sekantieji: A. Zamba-
čevičia — pirm., A. Rokas — 
vice-pirm., P. Šimkevičia — 
rast., V. Letinauskis — ižd., 
K. Peperas ir B. Jurkus — 
iždo globėjai. P-as V. Balan
da prižiūrėtojas kuopos, o 
gerb. klebonas, kun. M. Kru
šas, dvasiškas vadovas. Susi
rinkimus nutarta laikyti vkuo-
tankiausiai. Tikslas kuopos 
yra, kad susirinkimuose įgyti 
Lietuvos, mūsų Tėvynės, dva-

Kotvcrge, balandžio 3 (L, 7 -Z$S 
vai. vakare, bažnytinėj svetainėj 
j vyks L. Vyčių 3G kuopos susi
rinkimas. Visi nariai yra kviečiami 
susirinkti. Turėsim aptarti ke
letą, svarbių dalykų. , 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS 
A. A. Petras Balčius, mirė 

spalio 16 d. Bus perkeltas į 
mūsų lotą Šv. Kazimiero kapi
nėse, Subatoj, Balandžio 5 i i , 
1919 m., po pietų. Kviečiu vi
sus gimines ir pažįstamus da
lyvauti. 

VALERIJA BALČIENĖ. 

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

Telefono Patarnavimas JŪSŲ 
Naujoj Vietoj 

Telefono prenumeratoriai kurie ketina
te mainyti ar tai rezidencijos ar biznio 
vietų šį pavasarį tini duoti mums ma
žiausia 

Trisdešimts Dienų Laiko 
jeigu kraustysiesi tarpe 

Balandžio 15-tai ir Gegužio 15-tai 
Tas bus jums didelė pagelba 
nes gausite greitų patarnavimų 

šaukite Commercial Department 
Official 100 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

PRANEŠIMAS 
Užmokėkite taxus 

KIMBARK STATE BANKE 
Šub-Station, vCounty Treasurer 

108th ir Miehigan Ave. 
Už patarnavimą užmokesčio 

neimame. 

ran 
DIDŽIAUSIA ĮIETUV1SKA KRAUTUVE RHICA60JE 

PBAKUQUBBN KONCBRTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame ui 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 trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

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

Telefonas: DROVER 7309 

V- l/-.v" f i 
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