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METAI-V0L. IV. No. 83 

Bolševikai kelia 
t 

maištus Lietuvoje 
Bavarijoje paskelbta sovietų 

valdžia 
BOLŠEVIKAI NEKLAUSO BAVARIJOJE PASKELBTA 

BOLŠEVIKAI PRAŠALINA- BELGŲ KARALIUS SKRI 
MI IŠ VIENNOS. 

Budapešte didinamos darbi
ninkams algos. 

Vienna, bal. 7. — Čionai tal
kininkų misijos pareikalavo 
vokiečių Austrijos valdžios, 
kad ji prašalini n iš čia Unga-

DO LAKSTYTUVU IŠ 
PARYŽIAUS. 

Turėjo sugryžti Brusselin; bet 
nesugryžo. 

SAVO VADŲ LIE
TUVOJE. 

Tad jų frontas lūžta nuo lie
tuviu spaudimo. 

COPENHAGI bal. 7. 
olševiku kan 

rinėj Lietuvoj 

SIVIETŲ VALDŽIA. 

Nori susijungti su rusais 
bolševikais. 

VOKIEČIAI ATIDARO 
DANCIGĄ LENKAMS. 

Maršalas F och privertė juos 
tą padaryti. 

sosti-

Spa, bal. (>. — Vokiečio ar-
I misticijos komisijos pirminiu-

Bolševikų karės frontas šiau- | < a , M a t h i a s EnhBTgfkf . a v o 

ima, lužt i ir (vm iM.V(-.|;„ telegrafu žinia, 
raudonieji pr ivers t i gelbėties k m l Bavarijoje paskelbta so-
begimu atgal. Į v i e t ų ves|>ui»nkn, tv. įsteigta 

Kaikurios bolševikų kariuo- bolševikiška valdžia*. 
menės dalys kelia maištus, at- m .., , ^ . . . . A. , . Ino tikslu Bavaruos 
sisako klausyti savo vadų ir 
kariauti prieš lietuvius be jo
kio reikalo. 

Tie maištai daugel vietose 
priverčia bolševikų vadus at
simesti atgal su savo gaujo
mis. 

Suprantamas daiktas, tuomi 
pasinaudoja lietuvių armija. 
Ir atsimetančius bolševikus 
priverčia bėgti didžiausioj be
tvarkėj. 

LONDONAS, bal. 7. — Lig 
vakar vėlaus laiko nieko nebu-

rijos bolševiku valdžios a t - į vo girdima apie Belgijos ka-
siiistns atstovus. Austrijos ralių Albertą, kurs Paryžių 

nėj Munidie praei to penkta* £»«' valgį. Yra pravesta he-
_ • * • 1 * T% • "» 

dienio vakare paskelbta prok-

Paryžius, bal. 7. — šią sa
vaite keturių, didžiuliu šalin 
atstovai gal jau pabaigs svar
styti visas taikos sąlygas ir 
pagamins anas patvir t in t i vo
kiečių ats tovams. Sakoma, ši
ta savaitė busianti pašvęsta 
galutinam sąlygų apsprendi-
iimi. 

Šios savilės pabaigoje tad 
busianti sušaukta pilna taikos 
konferencijos atstovu sesija. 

Po konferencijos mieste Spa 
maršalas Focli paskelbė, kad 
lenku kariuomenė bus praleis
ta per Danzigo uostą keliauti į 
Lenkiją. Tuo metu tais pak
raščiais Anglija panaikysiant i 
savo blokada. 

BOLŠEVIKAI IŠŽUDĖ 2,000 
ŽMONIŲ. 

Londonas, bal. 7. — Iš Om
sko pranešama, kad kuomet 
Kolčako kariuomenė prispyrė 
bolševikus miestelyj Ossa, tuo
met tie piktadariai išskerdė a-
pie 2,000 buržujų ir pabėgo iš 
miestelio. 

Pal ik ta tik vieni darbinin
kai. (Ji visi inteligentai kr i to 
aukomis. 

< >ssa randasi už 40 angį. my
lių pietvakariuose nuo Perno. 

ORGANIZUOJA MOTERIŲ 
KORPUSĄ. 

Londonas, bal. 8.— Vokieti
jos mieste Dusseldorfe pas
kelbta generalis s t re ikas . Te
nai bolševikai gaminasi nau-
jan sukilimam Tam t ikslui 
organizuoja moterių korpuse . 

lemacija. 
Bavarijos nesutikimai su 

Berlynu jau senai buvo pa
garsėję. Kiek karti) nužudy
tas soeijalistas premjeras Kis-
ner grnmojo pertraukti santi-
kius su Berlvnu. 

• 

Munielie vieši, anot žinių r 

1'nga rijos socijalistų galva 
Kun. J a m ten nuvvkus tad ir 
paskelbta sovietų respublika. 

Yra žinių, kad dabar bavaru 
bolševikai darbuojasi užmegs-
ti ryšius su rusu bolševikais, 
lygiai taip, kaip angarai yra 
padarę. 

valdžia pranešė, kad bolševi
kų va,ldžia veikiai atšauksian
ti savo atstovus. 

Budapeš tas atkeliavo talki
ninkų atstovas gen. Smuts. J i s 
ištirs visą stovi Pngarijoje. 

Pngari jos bolševiku valdžia 
visus šalies gyventojus pada
lins į tr is kiesas. Intelektua-
liams darbininkams per metus 
mažiausia algos bus užtikrin
ta $7,200; pirkliams ir indus-
trij iniams darbininkams 
$5,000; paprast iems darbinin
kams — $3,300. 

Budapešte darbininkai vis 
dar naudojasi specijalėmis pri
vilegijomis. Važinėja, kiek tik 
nori, automobiliais, gauna pi-

TALKININKAI SUTRUŠKI-
NO BOLŠEVIKUS PO 

SUNKAUS MŪŠIO. 

Šimtai bolševikų užmuštų; 100 
paimta nelaisvėn. 

Londonas, bal. 7. — Tš Ar
changelsko pranešama, kad 
talkininku armija tam fronte 
išėjo laimingai iš grūmojan
čio jai pavojaus. Sutruškino 
bolševikus ir pasitaisė st iprias 
pozicijas taip, kad raudonie
siems nebus lemta prieiti . 

Depešoje sakoma, kad šim
tai bolševikų kareivių kri to 
mūšių lauke. I r apie 100.kitų 
paimta nelaisvėn. Nelaisvėn 
papuolė ir vienas bolševikų 
batalijono vadas su savo ad
ju tantu . 

Čionai tad prasiblaivė kiek 
apsiniaukusios padangės. Nes 
per praei tas kelias dienas bu
vo manoma, kad talkininkams 
ten jau nebus jokio išsigelbė
jimo. 

Talkininkų laimėjimas įvy
ko pietuose nuo Archangelsko, 
ties Šiedu Mekrenga. Bolše
vikus įveikti talkininkams pa
gelbėjo ištikimieji talkinin
kams rusai . 

Dabar talkininkai t ik ran
kioja bolševikų lavonus. Rau
donieji įveikti daugiausiai 
kulkasvaidžiais, kurių talki
ninkai tur i kelis šimtus. 

mėsines dienos. Bet parėdy
mas nepraktikuojamas. Vis
kas eisis kaip su sviestu taip 
ilgai, kol bus maisto ištekliaus. 

Darbininkai nedirba, tad jų 
kišenini vis labjau tuštėja. 
Naudojasi geriausiais laikais 
dabar, kad pankui turėti dide
lius vargus. 

l'žsienių korespondentai ir 
vietos laikraštininkai priskai-
tyti prie pirmosios rūšies dar
bininkų. 

Valdžia savo keliu tęsia rek
viziciją drabužių ir naminių 
rakandų. Bolševikų komisija 
eina per namus ir viską rek
vizuoja. 

apleido šeštadienio pietumis ir 
lakstytuvu nuskrido ant Brus-
selio, Belgijos sostinės. 

Vietos belgų pasiuntinystė
je neturima jokių žinių apie 
karaliaus likimą. 

Vietos valdžia tuo atsitiki
mu daug susirūpinusi. 

Karalius Paryžiun lakstytu
vu buvo nukeliavęs praeitą 
savitę. Tenai matėsi su pre
zidentu Wilsonu ir kitais tai
kos konferencijos atstovais. 

Tarpe Paryžiaus ir Brusse-
lio tiesia oro linija bus apie 
210 mylių, arba trijų valandų 
negreitas lakstytuvu skridi
mas. 

Karalius apie 3:00 po pietų : 

praeitą šeštadienį turėjo but I Prieš bolševikus pakyla vals 

TAIKOS SUTARTIS BU 
SIANTI Už POROS 

SAVAIČIŲ. 

Taip sako Anglijos premjeras 
George. 

Paryžius, bal. 8.—Laikraš
čio Matin redaktorius Lau-
zanne kalbėjosi su Anglijos 
premjera Lloyd George. Pre
mjeras buvo klausiamas, kaip 
veik bus padaryta įžengiamo-
ji laikos sutart is . . 

Premjeras paaiškino, kad su
tart is tikrai bus padaryta apie 
Velykas, (ii balandžio pabai
goje arba g e g n e s pradžioje 
Paryžiun bus pakviesti vokie
čių atstovai ir jiems bus pa 
dttpta pasirašyti po sutartimi. 

" T e g u viešoji (opinija dar 
palaukia kelias d ienas" , sakė 
premjeras. "Tuomet galės ji 
turėti faktus, bet nesi vaduot i 
g anda i s " . 

Bavarijos valdžia iš Mu-
nicho persikelia 

i Bamberg 
Pradžioje Vokietija užmokė

sianti S milijardus j 
BAVARIJOS VALDŽIA 
PERSIKELIA KITUR. 

PABAIGTI ATLYGINIMO 
REIKALAI. 

Munichą užvaldė raudonieji. Vokietijai bus leista mokėti 
per 35 metus. 

Berlynas, bal. 8.—Bavarijos 

PRAMATOMA CIVILĖ KA
RĖ BAVARIJOJE. 

namie. Bet praėjo daugiau 30 
valandų ir Brusselyj jo nesu
laukta. 

Karalius Albertas dažnai 
naudojosi lakstytuvais. 

PRIEŠININKŲ ARMIJOS 
SUMAŽINTOS LIGI 

1,125,000 VYRŲ. 

Washington, bal. 7. — srta-
bo viršininkas gen. Mareli pra
nešė, kad priešininkai savo ar
mijas pastaraisiais keliais mė
nesiais sumažino ligi 1,125,000 
vyru. Armisticijos darymo 
metu turėjo 7,000,000 vyrų. 

PARDAVĖ 54 NARDANČIAS 
LAIVES. 

Londonas, bal. 8.— Ligšiol 
Anglija pardavė 54 vokiečių 
nardančias laives. Pinigai bus 
padalint i proporcijonaliai tal
kininkams. 

PASKELBIA GENERALIS 
STREIKAS BERLYNE. 

» • • > — — 

Valdžia padidino sostinėje 
garnizoną. 

tiečiai. 

Berlynas, bal. S.—Vakar ei a 
prasidėjo generalis streikas, 
kuri paskelbė* bolševikai. Strei 
ko reikale buvo balsavimai. 
K> tūkstančių darbininkų da
lyvavo balsavime. Pž streiką 
balsavo 10,000 darbininkų. 

Valdžia sutraukė ėia dau
giau kariuomenes. Laukiami 
nauji susikirtimai kariuome
nės su bolševikais. 

Londonas, bal. S. — į Fx-
cliange Telegrapli depešoje sr> 
koma, kad kuomet bolševikai 
Bavarijoje paskelbė sovietų 
valdžią, tuo metu Bavarijos 

.premjeras llofl'mann buvo 
lierlyne. 

J i s kuoveikiaus po to su-
gryžo Municlmn, bet pasirodė 
jau pervėlu. Bavarų kariuo
menė jau buvo atsisakiusi jo 
klausyti. 

" P ž kelių dienų Bavarija 
atsidurs civilėn ka rėn" , sako
ma depešoje'. " P a t i r t a , kad 
Bavarijos valstiečiai ginkluo
jasi ir rengiasi eiti ant Mani-

I _ * i 10 . 
Bavarijos demokratų parti

ja ir valstiečių sąjunga, anot 
žinių, kreipėsi i kitas partijas 
su reikalavimu susidėti su ne-
bolševikiškais darbininkais ir 
kuoveikiaus pakelti kovą prieš 
bolševikus. 

Jei valstiečiams nepavyktų 
.Munielie sutruškinti bolševikų, 

Washington, bal. 8.—Karės1 tuomet Municlias turėtų but 
departamentas bendrai SU atskir tas nuo Bavarijos. Tuo-
Angiijos utilitarine valdžia mv{ tegu sau žinotusi bolševi-

valdžia nusprendė iš Municbo; Paryžius, bal. 8. — Keturių 
persikelti j Bamberg ir tą didžiulių talkininkų valstybių, 
miestą padaryti laikina sosti- taryba praeitą šeštadienį pri-
ne. ; ėmė atlyginimo principus ir 

Tenai sutraukiama ištiki- j sutiko, kiek Vokietija galės ir 
moji valdžiai kariuomenė. Te- j turės duoti atlyginimo talki
nai bavarai taippat turės sa-; ninkams. 
vo seimą. Finansinių sąlygų pilnas tek-

Municlią pilnai užvaldė bol-, stas bus pabaigtas šią savai-
ševikai, kuomet jie aną dieną į te ir bus pridėtas prie abel-
paskclbė soveitu valdžia. 

Bamberg yra netoliausia 
Nuremburgo. Tai puošniau
sias Bavarijos miestas. 

Darbininku teisės. 

Bavarijos ministerių kabi-

nosios taikos sutarties. 
Laikraštis Journal praneša, 

kad pirmuoju xv«iu Vokietija,] 
bus priversta užmokėti ant-
kart 5 milijardus dolierių. Iš 
tų pinigų teks Prancūzijai 2 
milijardu, Belgijai 1 m iii ja r 

PLENUOJAMA SUGRĄŽIN
TI KAREIVIUS IŠ RU

SIJOS. 

daro pienus atšaukti savo ka
riuomenes iš šiaurinės Busi-

.i°s-
Nežinia, kaip ten bus palik

ta rusų kariuomenė, išt ikima 
talkininkams. 

kai. 

Betas, kuris didžiumoje y r a m a s , ] milijardas už žaliąją me
džiagą ir 1 milijardas už ki-; 
tokius atlyginimus. 

lakusis atlyginimas, kuriol 
nežinia kiek bus, busiąs pas
kirstytas dalimis išmokėti per | 
35 metus. 

socijalistiškas, ir kuris atkak
liai priešinasi bolševikams, 
pripažino šalies konstitucijoje 
amendmentą, kad klausimuose 
darbo stovio ir sąlygų, taippat 
darbininkams užmokesčio tu
rėtu Ivgias teises darbininkai 
su darbdaviais. 

Taigi be darbininku žinios 
Bavarijoje darbdaviai negalės 
nustatyt i sau patinkamų algų 
darbininkams. Tame klausime 
ryjnii baisa turės ir darbinin-
kai. 

Darbininkams konstitucija 
gvarantuoja visuotiną laisvę 
organizuoties, turėti tarybas ir 
rišti sočijalius ir ekonominius 
klausimus. 

TALKININKAI APLEISIĄ 
ODESSĄ. 

Ten nuolat didėja bolševikų 
pavojus. 

— Omaha, bal. 8.— Užva
kar per čia praūžė baisi vėsu-
la. Palietė tik vakarinę miesto 
dalį. Daug trobų apgriauta . 

— Amsterdam, bal. 7. — 
Gauta nepatvir t intų žinių, kad 
nuvers ta bolševikų valdžia 
Ungarijoje. 

S. V. 9-tojo pėstininkų pulko muzikantai groja belgų mieste Virton. Kareiviams muzi
kantams inteikiamas gyvųjų gėlių buketas. 

presas. 
nai cia tari 
įgresas lai-

Bedarbių kongresas. 

Vokietijos bedarbiai 
savo kongresą. Kongi 
komas buvusio senato rūmuo
se. Yra apie šimtas atstovų. 
Jš jų kiekvienas sakosi atsto
vaująs apie 20,000 bedarbių. 

Kongreso tikslas, kad val
džia kokiuo nors būdu pagel
bėtų bedarbiams, suteikiant 
jiems darbą arba tinkamą pa
ramą. 

ŠV. TĖVAS KANONIZAVO 
ORLEANO MERGELĘ. 

• Paryžius, bal. 8.—Laikraštis] 
Matin rašo, jog talkininkai, 
turbūt, veikiai apleisią Rusi
jos miestą ir uostą Odessą, 
nes bolševikų pavojus I 
nuolat didėja. 

.\fatvt, talkininku kariuc 
menė iš ten bus perkelta 
paupį Dniestrą apsaugoti Be
sarabiją ir Rumuniją. 

Perokopo susmaugą, kuri] 
jungia Rusiją su K rimu, tal-j 
kininkai aprūpino fortifikaci
jomis su tikslu apsaugoti Se
vastopolį. 

PRIEŠINASI FILIPINŲ 
NEPRIKLAUSOMYBEI. 

Rymas, bal. 8.—Šitą sekma
dienį 6v. Petro bažnyčioje į-
vyko nepaprastos iškilmybės. 
Šventasis Tėvas kaninizavo 
palaimintos Orleano mergelės 
Joannos d ?Arc palaikus. Or
leano mergelė pripažinta šven
tąja Katalikų Bažnyčioje. 

Iškilmybėse dalyvavo dau
gelis kardinolų, vyskupų ir 
pasaulinių žmonių. 

Tarpe kitų bažnyčioje buvo 
Suv. V. karės laivyno oficie-
rai su admirolu Griffin. 

Sako, tuomet salos teksiančic 
japonams. 

Washington. bal. 8.—Filipi
nų kongreso komisija pasiun
tė padėkonę prezidentui Wil-
sonui už jo prielankumą sali 
nepriklausomybei. 

Tarpe S. V. kongreso narii 
pakyla protestas. Priešinimąsi 
salų nepriklausomybei. Šiod 
šalies imperijalistai tvirtina] 
kad tuomet Filipinų salos tek
tų japonams. Japonai tuomet 
dominuotų visoj Azijoj ir sav< 
intekmėje turėtų kuone pus^ 
pasaulio žmonijos. 

file:///fatvt
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jos 1918 m. jis tapo išrinktas 
Tarybos nariu ir galutinai fi
nansų ministru pirmame lietu
viu kabinete. 

Lietuvių Delegatai į 
Taikos Konfe

renciją. 
Lietuvos vyriausvl*' įuisky-

rė spet-ijalo komisiją, kad ta 
rūpintųsi Lietuvos reikalais 
Taikos Konferencijoje. Ta 
komisija susideda iš valdžios 
įgaliotiniu ir iš žinovu (eks
pertų). Tuom tikslu Viešpa
tijos Tarybos Narys p. Klimas 
ir finansų ministras p. Yčas 
iškeliavo į Benui. 

Viešpatijos Tarybos Narys 
p. P . Klimas baigė universite
te Maskvoje. Po to jis gyve
no Lietuvos sostinėje Vilniuje, 
kame jis pasižymėjo, kaipo 
pirmasis Lietuvos neprigul-
įnybės apginė jas nuo Vokieti
jos aneksijoni>tų . (norėjusių 
Lietuvų prikergti prie Vokie
tijos). Užtatai vokiečių ka
rės valdvba ji buvo suėmusi 
1916 ir 1917 metais ir laikė 
kuobaisiausiame kalėjime. . '•• 

1917 m. Lietuviu Kont'eren-
cija Vilniuje paskyrė jį Tary
bos nariu. Tuo pačiu laiku 
jis tapo vyriausiu redakto
rium **Lietuvos Aido". Prie 
to jis kuogeriausiai vedė vie
ną skyiių užrubežinių dalykų 
ministerijoje'. J is parašė vei
kalą *'Lietuva po Rusija" pa
sirašydamas pramanytu vardu 
Verbelis. Tas veikalas išėjo 
Stuttgarte 191S m. ir greitai 
tapo išverstas į daugelį kalbų 
bei smarkiai praplito. — Lie
tuvos vyriausybė p. Klimų pri
skyrė prie Lietuvos Delegaci
jos kaipo žinovų - patarėjų. 

P . Yčas buvo vienas iš. pir
mutinių tautinio judėjimo vei
kėjų. Jis savo mokslus bai
gė Tomsko universitete ir ga
vo aukso medalį, t y. aukščiau
sią pažymėjimų, kokį duoda 
Rusijos universitetai. Jis 
trumpai advokatavo Kaune, 
Bes dar vi>ai jaunas tapo iš
rinktas į durną, kame stipriai 
gynė Lietuvos t«ises. Labai 
gerbiamas už savo nepaprastas 
ypatybes p. Yčas tapo išrink
tas į Durnos Komisijų, kurios 

ždavinys buvo suartinti Un
iją su talkininkų šalimis. J is 
alyvavo kelionėje per Angli-

Praneuzijų, Italiją ir visur 
iems jis davė žinoti Lietu-

ą ir jos reikalavimus. Revo-
ueijai prasidėjus Rusijoje gis 

vo apšvietos ministro pa-
Ibininku Lvovo kabinete ir 

iovė buvęs pirmininku 
iteto, šelpusio nukentėju-
karėje. S u ū ž ę s iš Rusi-

Prezidento Liga. 
Pėtnyčios vakariniai laik

raščiai pranešė netikėtą nau
jieną, kad Suvienytų Valstijų 
Prezidentas serga Paryžiuje. 
Ta liga nėra pavojinga, nes 
tai tik nušalimas. Blogesnis 
daigtas, kad ji randa Prezi
dentą persidirbusį ir nuvargu-
sj, 

Tuomtarpu gydytojų liepia
mas Prezidentas nekelia iš 
lovos, nedalyvauja posėdžiuo
se, bet jis negali pertraukti 
savo rūpesčio apie Amerikos 
ir pasaulio ateitį. Tas rūpes
tis ligoje nėra naudingas daig
tas. 

Prezidentas dar nesenas. 
J is nesenai užstojo ant šešias
dešimts trečių metų. J is svei 
ko ir pakantraus sudėjimo, 
todėl nėra priežasties bijotis 
kokios nors nelaimės. J i galėtų 
pasitaikyti, jei . Prezidentas 
pirma laiko grįžtų prie darbo 
įr antrąkart persišaldytų pa
vasario oro permainose. Tada 
galėtų prisimesti plaučių už
degimas. Tas po (iO-tu metų y-
ra labai pavojingas. 

Jei, ne Dieve duok, kas blo-
ga pasidarytų YYilsonui, tai 
Lietuvos neprigulmybės viltis 
išnyktu kaip vandens burbu-
las; visa paskutinių metų po
litika, kurią vedė Suvienytus 
Valstijos, sugriūtų, kaip vaikų 
sustatytas iš popergalių na
melis, pasaulio demokratija vi
siškai pralaimėtų šitą milži
niška kare. 

Žinome, kati pasaulio nuoti-
kiai priklauso nuo susidėjusių 
tautose ir viešpatijose priežas
čių, bet ta ipgi žinome, kad tų 
didžiųjų priežasčių pakrypi
mas į viena ar i antrą pusę 
daug priklauso nuo asmenų. 
YYilsonas kreipė dideles Ame
rikos jiegas į demokratijos ir 
laisvės puse- Yra kitų labai 
galingų didikų jas kreipian
čių į priešingų pusę. Dėlto 
sukruntama, kaip neramus mes 
jaučiamės, kol gausim tikrų 
žinių, kad Prezidentas visai 

•, ' iŠ pasveiko; 
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ra 
v TAUTIEČIAI! 

Milijoną parašų peticijai 
del nepriklausomos Lietuvos 
surinksime. Ekzekutyvis Ko
mitetas iš kolonijų laiškais už-
plukdytas. Visų siūloma pa-

t žmonių ii>kad geriau juos su
pažindinus kur Lietuva ran
dasi, Pildomasis Komitetas 
išleidžia 500,000 sulenkiamų 
atviručių, kurių skaitlius su-

dešimčių tūkstančių, kurie sa
vo vardus noriai meta ant 
Lietuvos savystovybės svars
tyklių. 

Peticijų blankos pradė
tos siuntinėti subatoj, balan
džio 5 d. Siunčiama abiejų su
sivienijimų sekretorių kuo
poms, laikraščių redakcijoms 
ir kolonijų veikėjams, kurie 
blankų atsišaukė ar kuriems 
darbo vedimas patikėta. 

Atsižvelgiant į tai, laiko 
nuižai ir nevisur bus galima 
visus rašvtis norinčius 12 ba-

= K 33 P^Tfff 
BUVUSIO UCTUVOS TONI-

STERIŲ KABINITO 
NARIO PASIAIŠ

KINIMAS. 

raina ir pasiketinimas su- lyg^ reikalo galės būti padidin-
rinkti parašus iš tūkstančių, [tas. Ant atvirutės bus naujai 

.siūlomi Europos rubežiai, tek
stas apie Lietuvą. Atvirutės 
bus siuntinėjamos į kolonijas, 
lygiai kaip peticijų blankos. 

Atviručių išplatinimas pave
dama kolonijoms. Te kiekvie
nas pažinčių turintis gauna 
atviručių, jas išsiuntinėja ar 
asmeniškai įteikia. 

Visų, kurie gaus peticijų 
blankas, prašome jas kuogrei-
čiausia įteikti veikiantiems ko
mitetams, o kur jų nesiranda, 
darbą į savas rankas paimti, 

t 

^išplatinti tarp vietos veikėjų 
landžio dieną pasiekti, parašų Ki parašus rinkti. Reikia žiu-
po peticija rinkimas nutęsia
mas iki Velykų. Vėliausia die
na, kuomet užpildytas blan
kas grąžinti reikia, yra balan
džio 21 d., panedėlis. Balan
džio 12 d. visvien pasilieka 
generalė parašų rinkimo die
na. 

Atvirutės. 

Kad parašų rinkimą pa
lengvinus tarp kitos tautybės j 

Atsilankius Didžiojoj. Bri
tanijoj Lietuvos Ministerių 
Kabinėto nariui, užduota 
daugybė įvairiausių klausi
mu. Tarp tų klausimas, ko
dėl Lietuvos Valdžia nepa
sistengė tuojau, po nudary
mo Tarybos arba Minis lenų 
Kabineto, nesikreipė prie 
Alijantų su prašymu pagel
bėti morališkai, medžiagiš
kai ir militariškai Liet u vai f 

Buvusio Ljietuvos minis
terių kabineto nurys i ta 
klausima atsako štai ka: 

^ ^ ^ ^ ^ ^ • • ^ • r m y f .1 į i V •» 

rėti, kad blankos nebūtų suter
šiamos, kad butų grąžinamos 
švarios. 

Kolonijos, kurių blankos ne
pasiektų, tesinaudoja laik 
raščiais, kurie peticijos tek
stus talpins. Iš laikraščių 
blankas iškirpus ir parašais 
užpildžius grąžinti Ekzekuty-
viam Komitetui Washingtone. 

PRAŠOME: 
Pildomasis Komitetas. 

Lietuvių Informacijos Biuro Pranešimas. 
Prūsų Lietuvos su Didžiąja 

Lietuvą susivienijimo 
Klausimas. 

Penktoji Paskola. 
Keturis kartus lietuviai, 

drauge su kitais Amerikos pi
liečiais, skolino pinigų šios sa
lios vyriausybei. Už pasko
lintus pinigus vyriausybė iš
duodavo raštų, vadinama Li

ti 
berty Bond, t. y. laisvės pas
kolos ženklas. Dabar penktų 
kartų šios šalies valdžia krei
piasi į visus žmones, prašy
dama paskolos. 

Kol kas dar nėra pagarsin
ta nei kiek pinigų valdžia sko-
lįsis nei kaip ilgam laikui. 
Spėjama, kad ji skolįsis šešis 
milijardus dolierių, nes tiek 
pinigų reikia. Ir dabar už pi
nigus, paskolintus vyriausy
bei bus išduodami raštai. Jie 
vadįsis Victory Liberty Bond, 
t. y. Laisvės Pergalės Pasko
los Ženklas. 
Kad žmogus iš žmogaus sko

linasi pinigų, tai tat gana 
greitai įvyksta, bet gana ilgai 
trunka kol šimtas milijonų 
žmonių sudeda šešis milijardus 
dolierių. Prie to reik daug 
darbo ir darbininkų. Ta ig i tas 
skolinimo darbas užtruks tris 
savaites: nuo 21 balandžio iki 
10 gegužio dienai. 

Pirmose keturiose paskolose 
lietuviai nesigailėjo paskolinti 
Amerikai pinigų, netingėjo 
dovanai pasidarbuoti prie tos 
paskolos įvykinimo. Taip 
bus ir dabar. Mes suprantame 

Lietuvos finansų niinisteris 
Yčas, laike savo kelionės į 
Taikos Kongresą Paryžiun, su
stojo Berlyne, kad pakalbėti 
su vokiečių valdžia apie Prū
sų Lietuvos suvienijimą su 
Rusų Lietuva. 

Yčas, dar būdamas rusų du
rnos nariu jau pakėlė klausi
mą 24 d. liepos, 1914 m. 

Todėl čia iškyla klausimas 
apie suvienijimą šių Prūsų 

tarė partija, matyti, yra prie
šinga padaryti'šitokiu, svarbių 
nuolaidą (konsesiją). 

Lietuvių karės nelaisvių 
stovis. 

Neatsižvelgiant į nuolatines 
Lietuvos valdžios pastangas 
greitu laiku grąžinti lietuvius 
karės Belaisvius, Vokietija vis 
dar laiko apie 10,000. 

Šitie nelaisviai kareiviai y-
ra tinkami kariuomenėn ir to
kiu būdu reikalingi savo tėvy
nės apginimui nuo rusiškų 
bolševikų. Šitų priežasčių dė-

Lietuvos miestų: Klaipėdos llei valdžia smarkiai užprotes-
(Memel), Tilžės (Tilsit), Šilo-
karčiamos (l laidekrug), Ra
gainės (Ragnit), Labgavos. 
(Labiau), Įsručio (Inster-
burg), Gumbinės ((Junibin-
nen), Stalupėnų (Stalupen-
neu), ir Pilkalenės (Pilkal-
len), kurių gyventojai didžiu
ma lietuviai nedavė save su-
gerinanizuoti, neatsižvelgiant 
į b'00 metų vokiečių viešpata
vimų, (kurį jie buvo privers
ti) . Yra gyvu reikalu Lietu
vos nepriklausomybei, kad ji
nai įgyti Klaipėdos prieplau
ką ir miestą. 

Vokiečių ekonomistai sutin
ka atiduoti šias teritorijas, 
bet su išlyga, kad šitas klau
simas turi būti išrištas tarpe 
pačių liečiamųjų tautų, ne 
Taikos Konferencijoje. Deši
nysis sparnas ir vokiečių mili-

tavo prieš Entente komisijas 
Berlyne. 

Bolševikų pavojus rytų 
Prūsuose. 

Dabartiniame laike Lietu
voje viešam gyvenimui gresia 
pavojus iš priežasties rusiškų 
bolševikų veikimo. Rytų Pru
sai, kad sutikti šį pavojų, su
naudoja visokias priemones 
savo apginimui. Neatsižvel
giant į keblus Vokietijos san-
tikius su Lietuva, ^ y t ų Prū
sų vokiečiai, per savo prezi
dentą Batockį, suteikė savo 
pagelbą Lietuvos valdžiai, kad 
sujungti savo spėkas prieš 
bolševikus. Ir pranešė, kad 
yra pasirengę suteikti reika
lingų ginklų ir amunicijos. 
Lietuvos valdžia dar nedavė 
jokio atsakymo. 

protingai reikalingo darbo. 
Reikia, kad ir dabar taip 

larytume, kaip ketvirtoje pa
skoloje, t. y. kad lietuviai im
tų bondsus per lietuviškus 
Komitetus. Jei-gu imsim juos 
iš svetimtaučių, tai aniems 
bus garbė, o mums nieko. Pri
sidėkime prie padauginimo 
savo garbės. 

Bankai meiliai sudėtų vy
riausybei reikalinguosius b' mi
lijardus dolierių ir imtų už 
juos nuošimčius, bet vyriausy
bė nelabai nori. Mat už tą pa
skolą reikės mokėti nuošim
čius, pinigus tiems nuošim-
čiaius turės sudėti žmonės. 
Todėl vyriausybė ir nori, kad 
nuošimčius imtų žmonės, o ne 
bankai. Bet negalima imti pa
skolą iš bankų, o nuošimčius 

ko reikia ir neatsisakome nuo1 mokėti kam kitam. Todėl vv-
\ -

riausybė nori, kad ir paskolų 
duotų ir nuošimčius imtų, tie 
patys žmonės. 

t Iš bankų išimti visą jų pi
niginį išteklių į vyriausybę y-
ra negera, nes tą padarius, 
bankaį negalėtų duoti pasko
lų žmonėms triobas statant, 
arba kitus naudingus darbus 
užvedant. Todėl vyriausybė, 
norėdama pinigų, kreipiasi 
prie pačių žmonių, kad jie pa
skolintų. Žmonės, žinoma, pa
skolins. 

Nors mes nesame piniguo
čiai, bet vis-gi skatiką —-kitą 
turime. Tai-gi 'pasirupįsime 
ir mes išpildyti savo dalį. Kas 
turi pinigų tas pirks penkto
sios paskolos bondsus. Mergai
tės neturinčios pinigų prisi
dės prie pardavinėjimo. Visi 
darys l*ą kas gali geriausiai 

Iki tam laikui, kolei Ger
manai kovojo su alijantais, 
iki kapitulacijos negalėjo Imt 
jokios kalbos apie susinėsimus 
su anglų prancūzų arba kita 
kokia valdžia, nes į tai vokie
čiai žiurėjo, kaipo į išdavystę. 
Vokiečiai ant tiek stipriai 
laikė Lietuva savo rankose, 
kad išvažiavimas, netik į ųž-
rubeži, bet dar-gi iš Vilniaus 
provincijos Lietuvos valdžios 
nariams buvo užgintas be tam 
tikro vokiečiu leidimo (Reise-
senhn), kiek sykių man teko 
važiuoti Lietuvos provincijon 
pas broli arba Rusijon pas 
žmonų, visados aš turėjau pra
šyti vokiečiu leidinio. Vilkas 
(dokumentus) iš tokių leidimų 
pas mane užsiliko ir aš jį pri
dedu prie šio atsakymo. 

Daug laiko ir triūso reikėjo 
padėti Lietuvos valdžiai, ko-
liai ji gaudavo leidimą pa
siųsti savo delegatus i Berly
ną kokiame nors svarbiame 
klausime. Buvo atsakvmu, kad 
ir visai neleisdavo. Apie va
žiavimų pafl alijautus negalėjo 
but ir kalbos. 

Po kapituliavimo vokiečių 
luojaus buvo pakeltai lietu
vių valdžioj klausimas apie 
susinėsimų su alijantais, bet 
vokiečiai neleido išvažiuoti to
lia us Be ii \ no. 

* 

Lietuvos kabinetas, sužino
jęs, kadLiepojun atplaukė ang
lų laivynas, pasiuntė delegaci
jų iš trijų ypatų , pirminiu-
uaujant Tarybos nariui p. 
Stulginskui, bet pakol tai de
legacijai buvo išduotas leidi
mas važiuoti ir pakol ji nu
vyko, Liepojuje jau neberado 
anglų laivyno. 

Delegacija sugrįžus pranešė 
apie tai kabinetui raportu. 

Tada kabinetas suprasda
mas, kad prie tokių aplinky
bių Lietuva niekados neišsi
žios su alijantais, nutarė pa
siųsti p. Leonavičių Liepojun 
daboti, kada vėl anglų laivy
nas pasirodys, kad jis tuojaus 
duotų žinių per telefonų Vil
niun ir tada važiuos "antra de
legacija, pirmininkaujant fi
nansų įninisteriui M. Yčui. 

Pusėje gruodžio mėn. iš 
laikraščių buvo sužinota, kad 
anglų laivynas stovi Rygoje, 
o nuo p. Leonavičiaus iš Lie-
pojaus negauta jokios žinios. 
Buvo bandyta pasišnekėt su 
juo per telefoną, bet nepavy
ko, nes telefonas pasirodė per
trauktas, o telegramos vokie
čiai nepriėmė (be cenzūros ne
galima buvo siuntinėti). Tada 
buvo nutarta pasiųsti mane 
Rusijon, ,nes aš jau turėjau 
leidimą važiuoti ten pas žmo
ną, ir įgaliota mane vienų 
(slapta nuo vokiečių) susi
žinoti su anglų atstovais Ry
goje. 

Tai visa atsitiko bolševi
kams artinanties prie Vil
niaus. Kabinetas nesuspėjo 
taip greitu laiku dargi pri
rengti memorijalo ir pavedė 
man ant žodžių padaryti tų 
pasiremiant ant įgaliojimo, iš-

Laimingas Namas. 
Mes paprastai namą vadiname laimingu, kada visi šeimynos na

riai yra sveiki. Ir ištikrujų: sveikata—tai laimės pamatas. Apleisti 
sveikatų—jokiu būdu negalima. 

Tie kurie apleidžia sveikata, ir nesaugoja jos, silpsta, prieš laika 
sėsta ir galų gale lieka invalidais. Bjauriausia mūsų laikų liga yra 
Nerviškumas. Nerviškumas suardo žmogų ir jo laimę gyvenime. 

Žmojunis, sergantiems Nerviškumu, nėra geresnių vaistų ir ge
resnės vilties pasveikti už garsų Partoglorijos Eliksiro, kuris stiprina 
nervų sistemą ir visą organizmą. Visi vartojantie Partogloriją stebi
si iš to, kaip stebėtinai ji veikia visame žmogaus organizme. 

Nea Ii dėliokite ir neleiskite įsigalėti jus ligai, užsisakykite Parto
glorijos tuojaus ii* Jus busite begaliniai dėkingi. Bonka kainuoja $1.00; 
RUaulliH už $5.00. Galima gauti jos tiktai pas jos išradėją, garsų 
chemiką Nikalojų Partosą. Dėkite adresą tiesiog: 

APTEKA PARTOSA, 160 Second Ave., Dept. L. 4, New York. 
(G-l) 

•i 

duoto man 10-XI-1D18 m. po 
No 1661. 

Atvažiavęs 22-XII Rygon aš 
suvėjau su Britanijos Konsu
lu Rygoje ir įdaviau jam ant 
greitosios sustatyta "meino-
randumų", nes prie Rygos 
jau artinosi bolševikų bandos 
ir ten sukilo panika. 

Lietuvos valdžiai nieko kito 
nepasiliko, kaip griebtis pas
kutinio žingsnio, tai yra gauti 
kuo greičiausia kiek pinigų ir 
organizuoti kuogreičiausiai ar
mija. Tuom ir galima išaiš
kinti, kodėl paskola buvo už
traukta pas vokiečius. Kad to 
nebūtų buvę padaryta, netu
rėtume dabar armijos iš virš 
20,000 žmonių ir nebūtumėm 
mušė bolševiku. 

(Iš "Išeivių Draugo") 

SKAITYTOJAI. 

Užrašykite vardus, pavar
des ir adresus visų asmenų ir 
kompanijų, siūlančių jums 
spekuliaciją su abejotinais se
rais ir bondsais, ypatingai, 
vilioja iš jųs jūsų Laisvės Pa-
kuomet už juos tie asmenys 
skolos ženklus (Liberty 
Bonds), arba Karės Taupy
mo ženklelius (War Savings 
Starnps^, pridėdami dar įvai
rių spauzdinių. Nelaukdami 
tuos vardus ir adresus siųski
te krasa šituo adresu: 
Federal Trade Commission, 

Washington, D. C. 
Prisidėkit prie pasisekimo 

Pergalės Paskolos (Victory 
Liberty Loan). 
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VARPAI 

DIDELIS TAUPUMAS 
DEL EXTRA 
_NEŠ10JIM0 

„Po kelionės į Kilauea, tai vei
kiantis vulkanas ant Hawaii salų, 
tiktai mano vienos su Neolin pa
dais čcverykai ištesėjo ir nenuply-
šo. Daugelis iš mūsų būrio turėjo 
batus su įkaltomis didelėm galvom 
vinimis." Taip pasakojo p-ni 
Jean P . Lane iš Seatt le, Wa*hing-
ton. A 

Aštri karbuota iš Kilanca vulka
no išmesta lava. paprastus padus 
kaip be matant supjausto į smočra-
kus. Neolin padai išlaikė bandymą 
ir jų gerumui-drutuinui pridav« 
ypatingą svarbą. Tos ypatybės su
teikiamos per moksliško pagamini
mo procesą. Moters , vyrai ir vai
kai, kuriem greit padai nuplyšta, 
privalo pirkti tiktai su Neolin pa
dais čeverykus. > Krautuvėse gali
ma gauti įvairiuose pavyzdžiuose-
stiliuose. Del ext ra nešiojimo jie 
yra labai ekonomiški. 

Kiekvienas šiaučius nuplyšusių 
čeverykų padus pataisys po jais 
prikaldamas gerus stiprius Neolin 
puspadžius, kurie labai smagiai ne
šiojasi, lankus, nepermirkstant i ir 
labai ilgai neplyštanti . Juos paga
mina Goodyear Tire & Rubber 
Betid*ovė iš Akron, Obio, jie ten 
išdirbinėja ir kojasparninius užkul
nius gvarantuojamus daug i*geAnį 
nešiojimą-išlaikymą negu visoki ki
ti 'užkulniai. . t 

PAIEŠKOME 

& 

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

McShanne Bell Foundr r Oo. 
Balt imore. Md.. U. S. A. 
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10 gerų Staliorių (carpenters ) ku
rie moka dirbti prie namų statymo. 
Išmokinsime darbą ir gerai apmokė
sime. 

Darbas prie naujai susitvėrusios 
didelios lietuvių Bendrovės. 

Kasant meldžiame parašyti prie ko 
dirbate, kur? Kiek reikalaujate už
mokesčio? Vedės ar pavienis? I r 
kurie norite mokintis, malonėkite 
duoti pilnas informacijas apie save. 
Adresuokite: 

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVĖ 

6307 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio. 

SALIN SKAUSMAS! 
Buriamu* sveika, darbe rasi Rinagniuą, 
nepaisant kaip sunkus tas durnas butų. 

KiekvioDO priederme yra saugot save nuo ligų. Turint šalti ir nebandant 
ji prašalint, gali išsivystyt i pavojinga !•«*- Meukiau»is niksterejima* 
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas. 

P A I N - E X P E L L £ R 
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri tari rastis kiekvieno na
muose. Išgydymui šalčio krutinėję, skausmu šouose ir nuga
roje, rumatizma ir neuralgija, trumpiu Sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose PaiuExpeller ira geriauses. 
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Paiu-Eipeller, _persi-
tikrink ar yra IKARĄ, vaisilaženklis ant baksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir 65 centai nž bonkutę. 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos. 

F. AD. RICHTBR & CO., 
74-SO WashiBgten St 

New York. 

i i r 

1 

: « • 

APSAUGOK SAVO AKIS 
Duok jas iš agzeminuoti dy-

v kai pas 

PETER A. & G. M1LLER 
PATYRĘ: OPTIKAI / 

Kreivos akys pataisomos per akiniu* 

i 
Pilna eU.ė'. A u k s i n į Dalyku , ' . . 

Užgąnėdrnjmas .Gvarąntuojamae. 
212B Wi$t į2r».Gatvė,* C U c t g o , lUteols. < I i . 

Telefonas Ganai M M 
Skyrius: 490* W. Fogpteentfe S t p e t , CtpMN», W|pafe 
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AntrailionLs Balaiulis S, 1919 O R R U G S S 
«» r* 

lietuviai Amerikoje. 
. « 

CICERO, ILL. 

Del Lietuvos laisvės! 
Susirinkimas, pasi tar imui rei
kale parašų r inkimo po petici
ja, reikalaujančia Lietuvai lai

svės. 

Balandžio 1> cL, 1919 m., Šv. 
Antano parapijos svet., tuo
jaus po sumos, įvyko nepapra
stas susirinkimas, į kurį buvo 
kviesti visi lietuviai, be skir
tumo pažiūrų bei įsitikinimų, 
pasekmingesniani bendram 
veikimui. 

Žmonių prisir inko pilna sve
tainė. Sėdynių neužteko. Su
sirinkimas a t la ikytas gana 
t rumpu laiku. 

Gerb. vietinis klebonas, kuu. 
I i . Vaičiūnas, t rumpai išreiškė 
bažnyčioje ir svetainėje susi
r inkime svarbą Lietuvos val
džios ats išaukimo reikalaujant 
amerikiečiu lietuviu mažiau-
šiai 1,000,000 parašų. 

Užbaigus kun. M. Vaičiūnui 
ka lk i , susirinkime pakilo ne 
papras tas entuzijazmas. Tuo
jaus i š r inkta valdyba, kur i 
veiks iki užbaigimui šio rei
kalo. Yaldybon inėjo: 

Pirm. — Felix Strelėiunas, 
pirm. pag. — Juozas Mockus, 
rast. — Pr. Zdankus. 

Parašams r inkti ėjimui per 
šlubas išr inkta 30 asmenų a-
biejų lyčių.. Visi apsiėmė dar
buotis liuosuoiiai. Parašų lin
kėjai visą Cicero pasidalino i 
rajonus. Parašai bus renkami 
ir ta rp svetimtaučių, prijau
čiančių Lietuvos laisvei. 

Kreiptis j svetimtaučius p;i 
likta čia augusiems jaunikai
čiams (vietinei dr-jai Šv. A 
loizo). Sutvarkyt i tos drau-" 
gijos nar ius palikta vietiniam 
klebonui. 

Visu pasiiadėjusių rinkti 
parašus , da r pasi tar imas į-
vyks sekančioje seredoje, bal. 
d., šv . Antano parap . svet., S 
vai. vakare . 

Dar ki tas viešas susirinki
mas įvyks pėtnyčioju toje pat 
svetainėje, 8 vai. vakare . Tau 
susir inkiman yra kviečiami vi
si lietuviai ir lietuvės be skir
tumo pažinių. Tų diena, tiki
masi gaut i ir peticijų blankas, 
kurios, sulig pranešimo, yra 
kelyje iš Washingtono L. h 
Biuro pasiųstos. 

Rašyt is po peticija turi tei
sę i iv privalo, be jokių abejo
nių, kiekvienas lietuvis, lie
tuvė ir vaikai , galintieji pa
rašyt i nors savo vardą ir pra
varde . Pa raša i turi but ra
šomi grynai lietuviškai. Ne
mokantiej i patys rašyt i , turi 
parašy t i kryžiukų už kuriuos 
pasirašys kas nors ki tas, ar
ba parašų, r inkėjas. 

Nemokantiems rašyti patar
t ina nesigėdinti rašyti kryžiu
kus. L"ž lietuvių nemokėjime 
rašyt i , pasaulio akyse ne lie
tuviams gėda ir pažeminimas, 
bet b iurokrat iškai rusų val
džiai, kuri nedavė lietuviams 
mokslo. 

Kreipt is į mokyklų valdi
ninkus, prijaučiančius Lietu-
vos laisvės reikalams, patiikta 
pačių mokyklų lietuviams 
moksleiviams. 

Nuta r ta , kad šio susirinki
mo rapor tas tilptų visuose lie
tuv iškuos ' . dienraščiuose, 
uDarbininke" ir vietiniuose 
bei Cliieagos angliškuose laik 
rašeiuose. Tam išr inkta 3 re
por te r ia i : Pr . Zdankus, Ju l . 
Šliogeris ir Juoz . Karpus . Re
porteriai pasidalins darbą t a rp 
savęs. i 

Subatoje, baL 12 d., 1919 
m., visi lietuviai jau tur i but ^ 

pasirašė ant peticijų. 
Je igu del kokių nors prie

žasčių parašų rinkėjai kokios 
nors šeimynos nepasiektų šio
je apielinkėje, arba ir toliaus, 
tapo įsteigti biurai , — kur 
kiekvienas užmirštasis lietu
vis, lietuvė ir vaikai tur i atėję 
pasirašyt i savo vardą, ir pra
vardę, bet ne vėliaus kaip ne-
< lėlio j , 13 d. balandžio m., 1919 
m. 

CHICAGOJE. 
I* BRIDGEPORTO. 

daug 

Biurų adresa i : 
Darbininkų Užeiga, 1-147 So. 

50-th A ve., Cicero, 111. 
Juozas Mockus, * 1301 So. 

50-th O . , Cicero, III. 
Felix. Strėlchmas, 4839 W. 

14-th St., Cicero, 111. 
Konst. Alikolaitis, 1345 So. 

49th Ave., Cicero, 111. 
Kaz (iasiunas, 1234 S. 48-th 

Ct., Cicero, 111. 
Br. Jobsonas, 4936 W. 14-th 

S t , Cicero, 111. 
Juoz. Kudirka, 1435 S. 49-th 

Ct., Cicero, 111. 
Šv. Antano parapijos klebo

nijoje, 4943 W. 15-tli St., Ci
cero, LU. 

Ciceroje Spaudos Savaitės 
Uontestas, nors yra labai svar 
bus, lu't at idėtas iki užbaigi
mui Šio irgi svarbaus darbo, ty. 
parašų rinkimo po peticija, 
reikalaujančia Lietuvai išsi
ilgusios laisvės. 

Suskinkimą uždarant su
dainuota ' 'L ie tuva , Tėvynė 
m u s ų ' \ po vadovyste vietinio 
vargoninko, K. Mikalausko. 
Himno aidas buvo nepaprastai 
pilnas dž iaugsmo ir vilties, ko
kio Ciceroje da r nebuvo urir 
lėti. Report. 

Mūsų kolonijoj y ra 
veikėjų ir labai daug veikia, 
bet kaip k a. ir užmiršta. Perei
tais 1918 metais buvo Spau
dos Savaitė, o šiais metais nie
ko negirdėti apie tai. Praei
tais metais buvo daug knygų 
parduota ir laikraščių užrašy
ta. Kuopai , apmokėjus visus 
reikalus, liko pelno 50 doL 15c. 
Butų labai naudinga, kad ir 
šįmet tas įvyktų. 

K. Būras. 

IŠ NORTH SIDES. 

« • 

Bal. 3 d. North Sides lietu
viai laikė susirinkimų bažny
tinėj svetainėj, kaslink rinki
mo parašų po peticija, reika
laujančia Lietuvai neprigni-
mybės. Susirinkimas buvo 
skaitlingas. Likos išrinkta 
komisija iš 15 ypatų. Tos Ko
misijos užduotimi bus išpla
tinti kuodaugiausiai blankų 
del rinkimo parašų Nortlisi-
diečiai, tėmykit šios komisijos 
veikimų ir ka ji praneš. 

Pirm. — D. Žutautas , 
Vice-pirm. — K. Rugis. 

Sekr. — V. F. Dovidaitis, 
1466 N. Ashland Ave., 

Chicago, 111. 

PRANEŠIMAS 
IŠ NORTH SIDES. 

_. — 

mRSAVINGSSTAMPS 
ISSl/EDBTV.THR 

UNITED1 STATES 
COVERNMENT 

NUO REDAKCIJOS. 
č ia dedame žodžius tos peti

cijos, ant kurios turi pasira-
rašyti kiekvienas lietuvis ir 
lietuvių nepnpuhnybei prijau
čiantis žmogus. Kurie gausite 
tam t ikras blankas iš VVasii-
ingtoii'v rašykitės ant tų blan
kiu Kurie jų negausite, iš
kirpkite iš laikraščio šitų raš
tą, padėkite savo parašus ne
ištrinamuoju paišeliu arba ra
šalu ir siųskite į \Vashingtonų 
šituo ad resu : 
Li thuanian National Council 

703 Fifteenth sfr. N. W. 
Washington, D. C. 

Moterių Sąjungos 4 kuopos su
sirinkimas atsibus ulnruinkc. ko
vo 8 d., 7:30 vai. vakare, Šv. My
kolo Ark. parap. svetainėje. 

Meldžiu visas nares atsilankyti 
į šį susirinkimą neatbūtinai, nes 
šiuomi kartu turini apie daug 
svarbių reikalą pasikalbėti. 'iVip-
gi meldžiu ateiti ir atsivesti savo 
drauges, kurps lankote vakarine 
mokykkj, o prie Sąjungos dar ne-
prigulit. 

K p. rast. 
\ 

— i — — — — — W ^ » — i — — — — — — ^ ^ 

LIETUVOS 
PILIEČIAI IR PILIETĖS! 
Nekar ta J ų s savo balsais 

spresite, kokia turės būti Lie
tuva ateityje. Kad gerai nu
spręstumėte, kviečiame ingyti 
knyga. 

"APIE APŠVCTį" 
parašė Kun. Prof. P r . Bučys. 
Kaina 25c. 

Kreipkitės šiuo adresu: 
DRAUGAS FUB. CO.. 
1800 West 46th Street, 

Chicago, IU. 

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

-f A. 
Kun. Ant . Pavil ionis 

Kėdainių klebonas mirė 
Sausio 13 d. 1919. Vėlio, 
nis buvo apie 51 metų i r 
paė jo . i š Kauno Guberni
jos ir Pavieto, Kėdainių 
miestelio Šv. Jurgio pa
rap . 

Giminės i r pažįstami 
kurie norite daugiau su
žinoti kreipkitės sekančių 
adresų: 

Benediktas Ogintas, 
brolis 

4502 Honore Str. 
Chieagoo, 111. 

L. R. K. LABDARINGOS SĄ 
GOS CENTRO VALDYBA: 
Dva. vad. kun. 1. Albavieius, 

717 W. 18th St., Chicago, 111. 
Pirm. A. Nausėda, 1G58 Waban-

sia Ave.. Chicago, 111. 
Vice-pirm. F. Veryga, 4539 So. 

Marshfield Ave., Chicago, 111. 
Nut. rast. Jonas Purtokas, 44S< 

So. Fairfield Ave., Chicago, IU. 
Fin. rast. Alex Dargia, 726 W. 

18th St., Chicago, 111. 
lžd. prof. kun. Pr. Bučys, 2634 

\V. M9**uuctte Rd., Chicago, 111. 
Iždo Globėjai: 

Kun. I. Albavieius, 717W. 18th 
St., Chicago, 111. 

Juoz. Rupšis, 4430, So. Maple-
\vood Ave., Chicago, 111. 

Direktoriai: 
Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 \V. 

Marąuctte Rd, Chicago, 111. 
Kun. Ign. Albavieius, 717 \V. 

ISth St., Chicago, 111. 
Kun. F. Kudirka, 1644 YVaban-

Nia Ave., Chicago, 111. 
Alex Dargis, 726 W. 18th St.: 

Chicago, 111. 
Ant. Nausėda*, 1658 \Vabansia 

Ave., Chicago, 111. 
tluoz. Kupšis, 4130 So. Maple-

vvood Ave., Chicago, UI. 
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn 

Ave., Chicago, IU. 
Fr. Veryga, 4WJ So. Marshfield 

Ave., Chicago, 111. 
Jonas Petraitis, 4358 So. Wash-

tcnaw Ave., Chicago, 111. 
Juoz. J . Elias, 4600 So. Wood 

St., Chicago, 111. 
.BOICHIOVHS Sekleekis, 3427 Au

burn Ave. , Chicago, IU. 
Anastazas Valančius, 1442 So. 

4i)th Ave. , Cicero, 111. 

REIKALINGAS partneris su pini
gais. Labai geras biznis. Galima pa
daryti daug pinigų. Atsišaukite laišku: 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 \V. 46th St. No. 25. Chicago, 111. 

REIKALINGAS. 
Vyras su $1,000 ar $1,500 kuris no
rėtų eiti j patnerystę, pasisekimas 
gvarantuojamas, nes aš tūrių per
daug darbo. Norint daugiau infor
macijų rašykite ar ypatiškui atsilan
kykite. v 

Jos M. Ažukas 
3303 Auburn Ave. Chicago. 

Yards 3036 

PaiešKau savo pusbrolio Stanislo
vo Bernoto paeinančio iš Kauno Gu-
bern. Raseinių Pav. Šilalės Parap. 
K utinių Kaimo. 

Kas apie ji žinote malonėkite pra
nešti už ką busiu dėkingas. 

Antanas Vištartas 
501 Lincoln Ave. Koekford, 111. 

Aut pardavimo gi u—f a i ir sot't 
drinks. Atsišaukite tuojaus: 
iti'Aii Ko. Marsiif'ield Av., Chicago, UI. 
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ALEX. MASALSKIS 
GRABOK1VS 
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. 
Phone Drover 4139 

—K 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av 
Rosėland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pullman 342. 

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

Paieškau savo dukters Juzefos Rui-
kait*'S po vyru Mnnkevičicnė. Paeina 
iš Kauno gub., Telšių pav., Varnių 
miestplio. Prieš karę gyveno Lietuvoj. 
DatMUT girdėjau, buk aštuoni metai 
kaip Chieagoj gyvena. Meldžiu jos 
pačios ar kas apie ja žinote, praneš
kite man tuojaus už ka busiu dėkin
ga. Su manim gyvena jos du broliai 
ir sesutė kurie yra jos labai pasiilgę. 

Zofija Ruikicnė, 

1<J17 \V. 35th St., Chieugo, 111. 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Sheboygan, Wis. 

į W M N X m » » » < • » » » • » » » • . < • » « » — » » S 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Gor. Clark St. 
Itoom L»U7, Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

4h. w^ 
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I xV P E T 1 T I >N LITMUAX1AX I N D E P E N D E N C E . 

l'iiin. A. (įiebas, 1117 Centu-
cky, Avo. 

Viee-])ii'm. J. Stauskus, 1414 
Ne\v Yofk Avo. 

Kašl. A. Brusaka, 824 Higli 
Ave. 

S Kast. B. Sapiega, 1715 Supe-
rior Ave . , 

I žd in inkai T. Grigaliūnas, 1437 
So. 11-th St . 

Org. Kas. Ig. Erinala, 1717 
Brie Ave. 

Maršalka M. Daunora. 
Dažiurėtojai iždo: J. Rėklaitis, 

J. Kutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 

Dr. A. R. Blumenthal D.D.| 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki( 
9 vai. vakare. Ncdėliomis 9 iki 11 
4«4U S. Ashland Ave. kainp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

<" 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Yeda Bilas Visuose Teismuos* 
Ofisas Didmiesty j : 

69 \V. UASHINGTON STREET 
Kam baris 609 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto 

3208 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 730 

Gyvenimas. 812 W. 33rd M. 
Tel. Yards 4681 

— « 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5714 

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

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

RE AL — KSTATE — LOAK8 
— INSURANCE 

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

:; 
i 

namų del pardavimo 
Matyke mumis Pirmiaus pirkimo. 

63 and Kedzic Ave. N. W. Co-
ner Cliicago, IU. 

1 8 ^t
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DR, LEO AW0TIN 
t 

Gydytojas, Ghirargas, 

1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kaliką lietuviškai, latviškai 

ir rusiškai. 
Valandos: H k - l * rytą.: •*—» 
vakare. Sti . Gamd 4141 t 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Ncdėlio
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

y » • • » » • • » » • » — i » » « » « « » » » » . » — 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRU1KSA8 
1758 W. 47th St., Chicago, IU. 
OfU-o Telefonas Boulevard 164 

Namu Tel. Seeley 420 

3 « » » » » i - « • . • H ^ f 

Dr. 0 , M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

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

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 t 

i k i 8 v a l a n d a i v a k a r e . . 1 
NedOliomts nuo 9 iki 2 po pist.' 

T e l e f o n a i T a r d ą 687 \ 
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i Dr. S. Naikelis | 
H GYT>YTOJAS EB CHIRURGAS " 
•: 4712 So. Ajshland Ave. 
E Phone Drover 7042 
z Cicero office 
= 4847 W. 14th St. 
- Phone Cicero 30 š 
= Rezidencija 3336 W. 66th 86, S 
£ Phone Prospeot 868$ E 
^ilIlIlIlIUIlllllIlUllllIlIlIlIllUIIUlUIIUuS 

1 
Tel. Drover 7441 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak, 
Nedėtloruis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVfcJll • 
arti 47-tnt Gątvėa. 

*« 
J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

20 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
T e l . K o c k w e l I « 9 9 » 

CHICAGO, ILL. 

W H E B E A S , Lithuaiiia was t'or ages an iudependciit State , wlioso inliahitants, 
distinet ethic g roap , have never įtMiouneod tlieir rigltt to indopendence; 

W H E R E A S , the establishment o i au indepoudent Lithuanian State would add 
niateiially to the future peaee ot' tJi<; \vorld. 

T H E R E F O R E W E , the undersigned, ask for the people of Į^ithuania those 
rigtfts of Sf'lt'-deteriuination tha t are the d<jelared \var ainis of tlie United States, and 
that have been granted to the oppressed peopk (s of other countries. 

We lespeetfully reciuest the P R E S I D E N T OB" T H E U N I T E D S T A T E S and the 
S E O R K T A R V O F S T A T E to extend^to the Lithuanian Government formai recogni-
tion, based not oidy on these grounds of justice, but that through this, they niay be 

bettel" able to witlistand tiie a t tempts of the present regime of Russia or any 
other alien g o v e n m e n l to impose a foreign rule upon tliem. 
Name Address 

PRANEŠIMAS 
Tie ktuie norite išsiimti Ameriko

niškas— pilietybės popieras, ixM va
žiuoji] kasdiena j miestą ir pagelbe-
shj Jums išsiimti. Taippat parduo
du knyga "įstatymas Valstietini-
mo," kurioje rasite klausymus ir at
sakymus Lietuviij ir Anglu kalbose, 
kaina 35c. Adresuokite. 

Jos M. Ažukas 
3303 Auburn Ave. Chicago. 

Yards 3036 

Uesid. 933 So. Asrland BĮ v. Chicago 
Telefonas Haymarket 3544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

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

VALANDAlS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 v~Iv. .>.eu! 1.L...1.. ->,—i_ v*. 
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DR. W. A. MAJ0R 

EXTRA. 

FORYOUR STOMA' 5ir*f.r.< •' 

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

* 
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ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas štampas 

Ke t v ergais ir Subatomls. 
Dideliame pasirinkime šaunami, 

Yisokie matenjolai, vaikams drabu
žiai, šlebės ir jakutes. 

Pluksnos^ 
55c 

PLUNKSNOS. 
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R E I K A L I N G A S 
S A V I N I N K A M S 

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

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

Lithuanian Red Roofing Co., and 
Sheet metai Works, 2106 W. 24th St., 
Tel. Ganai 4802. 

Telefonas Pullman 60 

Ii 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

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

\ Ncdėliomis nuo 10 iki 11 išryto 
S ™ " — — m m m m m m • • • • • » • • • » « • • a M 
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2 vartotos Singer pateb mašinos, ge
riausiam stovyj, viena Finiaher ma
šina, Jacks ir kiti įrankiai turi butt 
parduoti tuojaus už prieinamą kal
ną. Tuojaus atsišaukite. Mes turima 
pilną eilę visokios čeverykams akuroa. 

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

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 

SPECIALIS PER ŠĮ 
MĖNESĮ PASIULIJIMAS. 

Mes duodajrie vieną karvę, dvi 
kiaules ir 12 vištų kiekvienam ku
ris pirks vieną iš mūsų 40, 80 ar 
160 akrų farmas. Dobilų, bulvių 
ir ežerų apielinkėj, Vilas County, 
Wiseonsin. Kaina $20.00 už akrą 
ant lengvų išmokeseių. Rašykite 
ar atvažuokite. 

t F. SANBORN 
Savininkas, 

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

Chicago, 111. 

Mokykis Kirpimo Ir Designing 
Vyrioku ir Moterišku Aprėdalų 

Mūsų sistemo ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų į trump% 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo deaigning Ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime prajatUt* 
ką patyrimą, kuomet jus mokysitės • 
Elektros varomos mašinos mūsų siu-
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku ** 
dieną ir vakarais ir gauti specijsiMV 
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagaT Jūsų mie-
rą — bile stailės arba dydžio, ir lil-
le madų knygoa 

MASTER DESIGKIBTG SCHOOL 
J. P. Ra&uicka, Perd»«•!•* 

118 N. La Salle gat.. prieš jCJfer U^U 
•tsiaaukit ant 4 te augu* 

file:///vood
file:///Vabansia
file:///vorld


D R A U G A S Antradieni*.. Balandis 8. 1919 

CHICAGOJE. 
K A T A L I K I Š K O S ŠVENTĖS. 

Antradienis , balandis, 8 d., 
Šv. Albertas. 

Trečiadienis, Balandžio 9 d. 
ž a r i j a Kleofas. Va lt ruda. 

K E T U R I P L Ė Š I K A I GERO
K A I P A S I P E L N I J O . 

D I D E L I S GAISRAS STOCK 
YARDUOSE. 

Du vyru i r merginą uždarė 
ledaunėn. 

Pada ry ta apie $100,000 nuosto
lių. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 

L I E T . VYČIŲ CHICAGOS 
APSKRIČIO KUOPOMS. 

Vakar išryto Jndependent 
Paek ing Co. įstaigose, 41 gali. 
ir Emerald a v c , buvo pakilęs 
didelis gaiš ias . Nuostoliai šio
kią apie $100,000. 

Prae i ta šeštadieni keturi 
nigeriai plėšikai aplankė ke
tur ias vietas ir paėmė apie 
$1,700. 

Pirmiausia jie užpuolė Seli-
weizer Commision Company 
ofisą, b?>4 West G?> gat . Pa
ėmė $300 pinigais, $350 laisvės 
bondsais, $40 nuo Alfredo 
Selnveizer, $22 nuo stenogra-
fės Ethel Faclis ir nuo par
davėjo Trenka $*>. 

Paskui plėšikai juo* visus 
tr is uždarė labai šallon leda u 
nėn. Ofise tarnaująs vaikas 
juos išleido. 

Iš ten plėšikai, ketini ni
geriai, užpuolė Consnmers ' 
Company filijinį ofisą, f>44 YV. 
o!) gat. Mnnadžerį, klerką ir 
6 darbininkus uždarė prau
st uvėn. Paėmė $3a0. 

Toliaus sekė nejudomosios 
nuosavybės pardavinėjimo o-
fisas, tleorge F. Mattlie\vs & 
Co., 4443 \Veutworth a v c To
nai gavo $510. 

P o to visi plėšikai nežinia 
kur ant kart pražuvo. 

Spėjama, kad jie su pinigais 
bus pabėgę Chieago iv. Wes-
tern Indiana prekiniu trauki
niu. 

NEBUVĘ SUKTYBIŲ CHI 
GAGOS RINKIMUOSE. 

Thompson gavo 21,622 balsu 
daugiau už Sweitzerį. 

Šiuomi prinemame, kad nedė-
lioj, bal. 13 d. Šv. Mykolo 
Ąrkaniolo parapi jos svetainė
je, 1644 AVabansia ave., North 
Sidėj Įvyks L. Vyėiu Chicagos 
Apskričio susi ii nkimas. 

Kuopos lai nepamiršta šią sa
vaitę išrinkti atstovus. 

Valdyba. 

tur ime j au rengti.?. J e igu ge
rai prisirengsim, ta i sulauk
sim gerų vaisių. 

Su visokiais reikalais reikia 
kreiptis šiais adresais : M. Ma
žeika, 1658 Wabansia Ave., 
Chieago, 111., S. Austynas, 
3258 So. Union Ave., Chieago, 
UI., V. Balanda, 3258 So. U-
nion Ave., Chieago, UI. 

L. D. S. Chicagos Aps. 
Komisija. 

Rinkiniu tarybos klerkas 
paskelbė, kad rinkimu balsai 
ofieijaliai suskaityti , kad rin
kimu metu nėra buvę. jokiu 
suktybių. 

Majoras Thompson gavo iš 
viso 259,828 pilieėiu balsus 
arba 121,622 balsu daugiau 
už demokratu kandidatą 
Sueitzerį . 
• S\veifzer gavo 238,206 hal
sus. 

Iloyne 110,801. 
Tž svaigalą prohihieiją lai

mėjo tik viena 3o \ \anla iš 35 
\vardu. 

PRANEŠIMAS 
Užmokėkite taxus 

KIMBARK STATE B A N K E 
Sub-Station County Treasurei ' 

lOSth ir Michigan Ave. 
Už patarnavimą užmokesėio 

neimame. 

SVARBU CHICAGOS APS
KRIČIO IR A P I E L I N 

K I Ų S. D. S. KUO
POMS. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Vyčiai — gyvuoja tau ta i ir 
Bažnyčiai. 

NUŽUDYTA SALIUNO 
B A R T E N D E R I S . 

NUŽUDYTAS P L Ė Š I K A S ; 
PAŠAUTAS POLIC 

MONAS. 

Trys nigeriai norėį'o apiplėšti 
skalbyklą. 

YVabash ave. policijos nuo
vados poliemoną John C. 
Ciriffith pavojingai pašovė 
t rys nigeriai plėšikai. Bet vie
nas iš plėšiku žuvo nuo po-
liemono paleistos kulipkos. 

Poliemonas, civiliai apsitai.-
sę>, ėjo pro skalbyklą ir per 
langą pamatė, kaip t rys ni
geriai su revolveriais laiko 
pr ispyrę skalbyklos savininką 
i r ieško pinigų. Tas įvyko po 
nuin. 509 K. l>owen gat. 

Poliemonas išsitraukė re
volverį ir leidosi vidun. 

Plėšikai atsisuko ir ėmė i 
jį šaudyti . Sužeistas poliemo
nas teėiaus vieną paklojo, gi 
kitu du pabėgo. 

Poliemonas nuvežtas ligoni
nėn. Gydytojai tvir t ina, kad 
pasveiksiąs. 

P L Ė Š I K A I A P K R A U S T Ė 
NAMUS. 

Paėmė $2,500. 

Augliu pirklys YTankegane, 
Joseph Cnnker, praeitą sekma 
dienį po pietų su savo šeimy
na išėjo bažnyėion. 

Tuo metu į jo namus Įsi
kraus tė plėšikai ir paėmė $2,7 

500, kokius buvo laikęs na
mie. 

B A I S I A I A P D E G Ė VAIKAS. 

Baisiai apdegė 6 metu Ed-
ward Pla inmark, 514 S. Fran-
cisco ave., kuomet netolies 
namų sukurton ugnin ji Įstū
mė ki tas didesnis vaikas. 

Nukentėjęs vaikas nuvežtas 
ligoninėn. Polieija ieško iš
dykėlio. 

J i s pamanė, kad plėšikai juo-
koja. 

Keli nigeriai plėšikai už
puolė salianą po num. 2100 
\Vent\vor1 h ave. Tuo metu už 
baro buvo bartenderis Mieli
au! Lisow.sk i. 

Vieni plėšikai prispyrė prie 
sienos kostumerius, kiti puo
lėsi prie bartenderio. š i l as 
liepiamas nepakėlė ranku. Bu 
vo linines, kad tai juokai tai-
sonii. 

Bei plėšikai ne juokais vei
kė. Suvarė jin kelias kulipk.i 
ir |>abėgo. Nieko nepaėmė. 

PRADĖTA TARDYMAI G A 
ZO R E I K A L E . 

State Publie Utilities ko
misija vakar atnaujino tardy
mus reikale gazo pabrangini
mo ir gazo kompanijos bet
varkės. 

Ta komisija perniai leido 
gazo kompanijai nuo vartotoju 
imti po 88<\ už 1,000 kubišku 
gazo pėdu. Prieš tai pasipylė 
protestai. Tad komisija nus
prendė ta kaina dabar išnan 
i o peržiūrėti . 

J a u kelinti metai miestas 
kovoja su gazo kompanija. Nes 
kompanija ilgas laikas nepildė 
miesto parėdymo. Miesto buvo 
išakyta indi mažesne kaina už 
gazą. Bet kompanija ėmė di-
desnę. 

Tad miestas pareikalavo 
nuo kompanijos 10 milijonu 
dol. Tie pinigai turėtu but su
grąžinti gazo vartotojams. 

Per kelis jau metus byla tę
siasi. Praeita Šeštadieni koni-
panija reikalavo, kad ta byla 
butu, panaikinta, liet teisėjas 
nesutiko ir byla tad atnaujina
ma. 

POLICIJA KOVOJA SU 
NIGERIAIS . 

Sekmadienio rvte Rridge-
porte du poliemonu turėjo 
revolverinę kovą su keturiais 
intariamais nigeriais, kuriuos 
norėta sulaikyti. 

Visi keturi pasprūdo. Po-
liemonai tvir t ina, kad du iš 
nigerių bus sužeistu. 

Ketverge, balandžio .'i d., š. 
m., L. I). S. Cliieagos Apskri 
ėio maršruto rengimo komisi
ja laikė sitsjrinkime.^Susirin
kime, po ilgo apsvarstymo, ti
ko sudarytas šitoks marštrului 
pienas: 

Subaloj , balandžio 2(5 d., So. 
Fnglevvood. 

Nedėlioj bal. 27 d., l'oselnnd 
ir YYest Pullinan. 

Panedėlyj, bal. 28., VVest 
Side, Aušros Vartų par. 

I tarninke, bal. 2!) d., Ap-
veizdos Dievo parap. 

Subatoj , bal. 30 ik, Brighton 
Parke, Nek. I 'ras. Pan. Šv. 
par. 

Ketverge, gegužio 1 <!., lirid-
geporte, šv . Ju rg io parap. 

Pėtnyėioj, gegužio 2 d., Šv. 
Mykolo Aik. par., Norta Side. 

Subatoj , gegužio :l d., Mel 
rose Parke, III. 

Nedėlioj, gegužio 4 d.. Au
rora, III ir St. ( 'baries, III. 

Panedėlyj, gegužio .'» d.. Ci
cero, III., Šv. Antano par. 

lT tu minkė, gegužio (» d., 
Town oi' Lake, šv . Kryžiaus 
parapijoj. 

Seredoj , geguifcio 7 d., She-
lioygah. YVis. • 

Ketve rge , gegužio 8 d.,«Afil-
.. tukee, \Vis. 

IVtnyėioj, gegužio 0 d., Ra-
cine, \Yis. 

S u b a t o j . gegužio 10 d., Ke
lios I u K Wis . 

Nedėlioj, gegužio 
VVnukegan, III. 

Panedėlyj, gegužio 
Rockf'ord, III. 

t "tarninke, gegužio 
Spiingfield, III. 

Seredoj, gegužio 14 d., \Yest-
%'ille, III. 

Ketverge, gegužio 15 d., 
Springiield, 111. 

Pėtnyėioj, gegužio 10 d., 
Coalsville, 111. 

Subatoj , gegužio 17 d., St. 
Louis, III. 

Panedėlyj, gegužio 1!) d., O-
nialia, Xebr. 

Seredoj, gegužio 21 d., Siox 
City, Iowa. 

Pėtnyėioj, gegužio 2') d., 
Kankakee, III. 

Subatoj , gegužio 24 

Nedėlioj, bal. 6 d. L. Vyėių 
96 kp. nariai , iš vakaro atli
kę išpažintį, **in corpoi 'e" ėjo 
prie Šv. Komunijos laike pir
mųjų Mišių šventu. Po pamal
dų susiėję svetainėn, sumetė 
aukų 20 dol. 45c. pauošimui 
grabo V. Jėzaus. Pinigai tapo 
Įteikti gerb. klebonui, kun. A. 
I> 1X1 ' 
or iška i . 

Neveltui Vyėiu liimnan kun. 
(Justaitis įdėjo: "Vyėia i , gy-
vuojam tautai ir Bažnyėiai" . 

Tas pats . 

P U B L I K A " B I R U T ? " 
APVYLĖ. 

Praeitą subatą " B i r u t ė s " 
choras, publikai reikalaujant, 
kaip ji garsino, Seliool Hallėje 
a tkar to jo " Čigonai" , Bet 
publika tik reikalavo, o pati 
neatėjo. Susirinko tik apie 50 
žmonių. " č i g o n u s " turėjo 
pradėti S vai., bet pradėjo tik 
penkiolikai minutu iki dovy-
niu. Laukė publikos. 

Matyt \\\>M, Sidėj "B i ru 
tės* " č i g o n a i ! nekokį įspū
dį publikai padarė ir turbūt 
ji nereikalavo a tkar tot i , o gal 
perdaug prisišoko. 

Rep 

11 d., 

12 d., 

i:; d.. 

I., 

PRANEŠIMAS 
Užmokėkite taxus 

KIMBARK STATE B A N K E 
Sub-Station County Treasurer 

108th i r Michigan Ave. 
Y v. patarnavimą užmokesėio 

neimamo. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Seredoj, kovo 2 <!., š. m., L. 
Vyėiu 16* kuopa laikė mėnesi
nį susirinkimą. Šis susirin
kimas buvo skaitlingesuis už 
kitus. Buvo tartasi atlikti iš
pažintį ir eiti prie Šv. Komu
nijos. 

Prie kuopos prisirašė dvi 
panelės, (vardu nepamenu) ir 
sugryžęs iš kariuomenės ka
reivis, A. Petrauskas. L. Vy
ėiu l(»ta kuopa auga. Galima 
tikėtis, kad ateityje ji bus 
dar didesnė. Ateinančia sero-
da bus debatai . Debatuos \\u 
moksleiviu. Visus kvieėiame 
atsi lankyti . 

Vytis. 

M A Ž I E J I VYČIAI. 

Bridgeporte gyvuoja mažų
jų vyėių kuopa. Kaip vaiku
čiai, ta ip ir mergaitės nutarė 
surengti vakarą parapijos nau
dai. Šis vakaras ivvks ba-
landžio 29 d., š. m., Šv. Ju r 
gio parapijos svetainėje. Va-Roekdale, 111. 

v, , . , . . v. o r , . ka ras susidės is šokiu ir pa 
Nedeiioj, gegužio 2.> d., . . m . . . . v / . 

P I R K I T E K A R Ė S T A U P Y 
MO Ž E N K L E L I U S (W.S.S.). 

( iary, Ind. 
Panedėlyj, gegužio 26 d., In

diana, Harbor , Ind. 
Taigi, maždaug tokį sudarė

me maršrutui pieną. Kam nė
ra patogi paskir ta diena, ma
lonėkite* pranešti žemiau pa
duotais- adresais. Prašytume, 
kad L. D. S. kuopos^ arba kur 
dar nėra kuopų, pavieniai as
menys, užjauėiantieji L. D. 
Sąjungai, kiek galėdami pasi
darbuotų. Kalbėtojas lanky
sis net iš Rytu. Taigi prie to 

marginimų. Taigi visus iškal-
no kvieėiame atsi lankyti į ma
žųjų L. Vyčių-vakarę . 

Maža Vytė. 

PRANEŠIMAS 
Užmokėkite taxus 

KIMBARK S T A T E B A N K E 
Sub-Station County Treasurer 

108th i r Michigan Ave. 
Už patarnavimą- užmokesčio 

neimame. 

P I R K I T E KARES TAUPY-
MO Ž E N K L E L I U S (W.S.S.). 

100% 
Gryno 
Turkiško 
Tabako 

NEMĖGINKITE sulyginti J paprastus cigare 
tus su Helmar cigaretais. 
Vienas yra tiktai "pasirukymas". 
Helmar yra užganedinantis-Puikus-Gryno 

Turkiško Tabako. 
Neduokite save apsigauti. 
Vienas Helmar yra vertas saują kitokios 

rūšies cigaretų. 

Išdirbėjai Anr/ščiausios Rūšies Turkiškų ir 
Europiškn Cigarefų visam pasauliui. 
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